
 
 

 
 

Bettinehoeve B.V. (www.bettine.nl) is een groeiend bedrijf met ± 120 medewerkers. 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 45 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. De 
kernwaarden ambitie, professionaliteit, verantwoordelijkheid en samenwerking hebben wij hoog in het 
vaandel staan! 
 
Profiel 
Voor onze afdeling Finance zijn wij op zoek naar een Assistent Controller. De hoofdtaken zijn het waarborgen 
van juistheid en tijdigheid van financiële vastleggingen en de maandelijkse rapportages voor Bettinehoeve BV 
en Goat Milk Powder BV. 
 
Functieomschrijving 

 Verantwoordelijk voor grootboekbeheer en diverse aansluitingen met de financiële administratie (vast 
activa, loonadministratie, voorraden) en intercompany afstemmingen 

 Verantwoordelijk voor het interne facturatieproces, debiteurenbeheer en creditchecks 

 Verzorgen van omzetbelasting aangifte, CBS rapportages en voorbereiden fiscale berekeningen 

 Voorbereiden maand,- kwartaal en jaarafsluiting en maandelijkse financiële rapportages zowel intern 
als naar EMMI CH (via Hyperion) 

 Rapporteren conform lokale en Swiss GAAP accountingregels en procedures 

 Voorbereiden en begeleiden van accountscontroles 

 Ondersteunen van forecasts, budgetten en resultaatanalyses 

 Groeiende verantwoordelijkheid richting key user ERP (obv interne training/opleiding) 

 Bewaken van interne procedures en controlemaatregelen 

 Waarnemen van de financial controller bij afwezigheid  

 Diverse ad hoc projecten en ondersteuning 
 

Functie-eisen: 

 Afgeronde HBO opleiding richting bedrijfseconomie / accountancy. 

 Minimaal 2 jaar werkervaring in accountancy, samenstelpraktijk of soortgelijke functie 

 Affiniteit met productieomgeving/voedingsmiddelenindustrie 

 Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels. 

 Goede beheersing van het Office pakket. 

 Uitstekende kennis van ERP-systemen, M3 is een pré 

 Je herkent jezelf verder in de volgende persoonskenmerken: Nauwkeurig, georganiseerd, leergierig, 
flexibel, organisatiesensitief, communicatief vaardig, in teamverband kunnen werken, werken volgens 
geldende regels en procedures binnen het bedrijf 
      

Aanbod/ reageren 
Het betreft een dienstverband van 32-40 uur binnen een dynamische en groeiende onderneming. Het 
arbeidsvoorwaardenpakket is marktconform. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan uiterlijk 16 
maart 2020 je CV en motivatie in een e-mail naar sollicitatie@bettine.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je,  via 
het algemene nummer 076-5022247, contact opnemen met Irena Ewijk (HR Medewerker). 

     Vacature Assistent Controller 
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