
 

 

 

 

Duurzaam, Kwaliteit en Klantgerichtheid zijn de kernwaarden voor deze eerlijke organisatie met toonaangevende 
aardappelproducten. Momenteel werken er circa 70 medewerkers bij  Nedato in Oud Beijerland. Ze streven er naar om de 
komende jaren hun organisatie naar een hoger plan te tillen, door processen te automatiseren, meer data gedreven en 
efficiënter te gaan werken. Nedato heeft een prachtig duurzaam product met veel potentie.  

Als initiatiefrijke business controller, kun je daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Je komt het beste tot je recht in een 
werkomgeving die in beweging is, waarin je proactief mee denkt en snel moet schakelen. Je bent gedreven, hebt interesse in de 
branche, business en de organisatie en wil jezelf blijven ontwikkelen. Je hebt een sterke persoonlijkheid, bent positief kritisch, 
staat stevig in je schoenen, je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en noemt de dingen bij de naam. Als 
sparringpartner van het management en directie ben je positief kritisch en als leidinggevende van het finance team ben je 
coachend.  

Deze brede rol is een mooie combinatie van financial control en business control, met de nadruk op het laatste. Het transparant 
en helder krijgen van alle processen en deze vertalen naar Navision en zichtbaar maken via Jetreports is een groot onderdeel 
van deze rol. Om je hierin te verdiepen ben je zichtbaar in de organisatie en ga je op alle niveaus het gesprek aan.  

Hieronder een kleine greep uit de werkzaamheden; 

• Eindverantwoordelijk voor finance.  
• Onderdeel van het MT (bestaande uit 5 leden) 
• Leidinggevende van het financiële team. (circa 3 

fte)  
• Meedenken over verdere professionalisering en 

verbetering van de processen, met name op gebied 
van automatisering en data gedrevenheid.  

• Zorgdragen voor transparante en betrouwbare 
kostprijsmodellen en tijdig signaleren van mogelijke 
invloeden op de kostprijzen. 

• Optimaliseren en Key User van het ERP systeem 
(Navision) en BI software (Jet-reports) 

• Projectmanagement van IT gerelateerde projecten. 
• Stevige sparringpartner voor management en 

directie. 
• Op basis van de periodieke analyses adviseren van 

het management en de performance van hun 
afdeling.  

• Mede opstellen en ondersteuning bieden bij het 
opstellen van de begroting.  

• Presenteren rapportages en advies richting raad 
van commissarissen en overige stakeholders.  

• Bijdragen aan strategisch plan en bewaking van de 
voortgang en realisatie hiervan. 

 
Om succesvol te zijn in deze uitdagende brede rol, ben jij een gedreven ondernemende zelfstarter met een afgeronde financiële 
HBO of WO-opleiding en circa 8 jaar ervaring in een soortgelijke rol bij voorkeur binnen een MKB productie organisatie, in de 
foodsector is een mooie pre. Als business controller ben je organisatiesensitief en heb je intrinsiek interesse in de business. Je 
bent mensgericht, hebt een positieve kijk op de wereld en durft het management te challengen en motiveert de mensen naar 
een hoger niveau. 

Wat heeft deze organisatie jou te bieden? 

• Een uitdagende brede verantwoordelijk rol binnen een innovatieve en duurzame organisatie 
• Veel vrijheid en zelfstandigheid om je rol vorm te geven en mee te denken over de ontwikkeling van de organisatie.  
• Een vast salaris, afhankelijk van je leeftijd en ervaring. 

 

Enthousiast geworden?  Stuur dan je cv en korte motivatie voor 30 augustus naar Hella@Brainfish.nl. De werving voor deze rol is 
exclusief uitbesteed aan Brainfish, direct reageren heeft geen toegevoegde waarde.  

 
 

Business Controller         

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van:  
 

mailto:Hella@Brainfish.nl

