Vacature Finance Manager

Bettinehoeve B.V. (www.bettine.nl) is een groeiend bedrijf met ± 120 medewerkers, aangevuld met flexibele
krachten. De werkzaamheden worden uitgevoerd op 2 locaties in Etten-Leur. Sinds 1982 richt het bedrijf zich
op het inzamelen van geitenmelk en het produceren en vermarkten van verse en gerijpte geitenkaas onder de
merknaam Bettine en onder private label. Per jaar wordt ongeveer 40 miljoen liter geitenmelk op twee
verschillende productielocaties verwerkt tot kaas. Deze kaas wordt verkocht in Nederland en andere Europese
landen aan retail- en foodserviceorganisaties.
In 2014 heeft het bedrijf een melkpoederdroogtoren in bedrijf genomen onder de naam Goat Milk Powder BV.
Hier wordt naast hoogwaardige geitenmelkpoeder ook WPC (wei proteïne concentraat) geproduceerd voor
toepassing in o.a. baby- en sportvoeding. Sinds begin 2016 maakt Bettinehoeve onderdeel uit van het
Zwitserse zuivelconcern Emmi (https://benelux.emmi.com/nl/). De cultuur binnen Bettinehoeve onderscheidt
zich door ondernemerschap te combineren met ambachtelijkheid en Brabantse zakelijkheid.

Voor onze afdeling Finance zijn wij op zoek naar een Finance Manager!
Als Finance Manager ben je (eind)verantwoordelijk voor alle financiële zaken rondom Bettinehoeve/ GMP en
Lacteos Caprinos op het gebied van reporting, controlling, treasury en internal controls.
Je bent onderdeel van het directieteam en sparringpartner voor strategische zaken & cruciale operationele
beslissingen. Je stuurt het Finance team aan, wat bestaat uit 4 medewerkers.
Functieomschrijving:







Leiding geven aan 4 medewerkers waaronder een Business Data analist, Assistent controller en twee
financiële medewerkers.
Je verzorgt met het team de rapportages (einde maand, budgets, forecasting, Capex, etc) richting het
hoofdkantoor in Zwitserland;
Je ontwikkelt en monitort belangrijke bedrijf KPI’s ter ondersteuning voor snelle besluitvorming;
Je werkt samen met de afdelingen supply chain, operations en commercie voor tijdige en accurate
financiële data;
Je bent regelmatig in contact met het hoofdkantoor voor een goede aansluiting tussen de lokale
financiële activiteiten en de financiële projecten op niveau van de Groep
Diverse ad hoc werkzaamheden.

Vacature Finance Manager
Functie-eisen:






H.B.O / Universitair werk- en denkniveau. Afgeronde studie(s) in een Financiële richting;
Minimaal 10 jaar relevante werkervaring bij voorkeur in een voedingsmiddelen bedrijf;
Uitstekende beheersing Microsoft Office pakket, ervaring met ERP M3 of Oracle is een pré;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Incidenteel reizen behoort tot deze functie (ca. 4x per jaar).

Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden:





Leider
Sterk analytisch vermogen
Gericht op ontwikkeling
Communicatief sterk

• Daadkrachtig
• Stressbestendig

Aanbod:
Het betreft een fulltime dienstverband binnen een dynamische en groeiende onderneming.
Het arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform.
Reageren:
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan voor 5 april 2019 je CV en motivatie in een e-mail naar Irena
Ewijk (irena@bettine.nl). Voor inhoudelijke vragen kun je eveneens dit e-mail adres gebruiken.

