Vacature
Jr. Business Controller

Jij wil binnen een internationale organisatie in de proces industrie verantwoordelijk zijn voor de analyses,
managementinformatie, budgettering en kostprijsberekeningen. Je woont in regio Rotterdam of Breda en zoekt een
uitdagende baan als Junior Business Controller.
Nieuwsgierig of deze functie bij jou past? Lees dan snel verder!
Over de functie
Binnen onze plant in Zwijndrecht bieden wij een (fulltime) functie aan in een team van twee in een dynamische en
snel veranderende omgeving. Als Junior Business Controller krijg je de kans om je te ontwikkelen van Plant
Controller naar allround Business Controller. Je bent spin in het web en hebt op alle niveaus contacten in de
organisatie. Je gaat:
•
•
•
•

Zorgdragen voor betrouwbare en tijdige management informatie als onderdeel van de planning en control
cyclus;
Omzet, marge, goederenstroom en voorraad analyseren ten behoeve van actuals en forecasts;
Mede verantwoordelijk zijn voor de actual- als wel standard costing;
Een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van het jaarlijkse budget.

Klinkt dit nog niet uitdagend genoeg? Dan neem jij het initiatief om verbetervoorstellen te doen en zorg je met jouw
impact dat deze gerealiseerd worden. Geen dag is hetzelfde!
Over jou
Je hebt WO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld richting Bedrijfseconomie. Relevante werkervaring is niet
noodzakelijk, maar passende ervaring tijdens studie of stages is een pré. Wij selecteren op de juiste persoon en
werkhouding. Je bent een gevorderd Excel gebruiker, bij voorkeur heb je ervaring met ERP systemen (bijvoorbeeld
SAP). Ook:
•
•

Beheers je vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift;
Ben je communicatief vaardig en in het bezit van goede adviesvaardigheden.

Als je jezelf verder wil ontwikkelen en je herkent in de volgende competenties: zelfstandig denkend en werkend,
integer, opbouwend en analytisch, dan willen wij je graag leren kennen.

Werken bij Sime Darby Unimills staat voor:
✓ Een open en vriendelijke cultuur waar directheid wordt gewaardeerd
✓ Veiligheid en trots zijn op onze bijdrage aan duurzame voedingsmiddelen
✓ Een platte organisatie met weinig hiërarchie en kleine teams
✓ Zeggen waar het op staat omdat we houden van ons werk
✓ Ruimte voor jouw inbreng en een grote kans op doorgroeien
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Duurzame toekomst
Sime Darby Unimills is altijd op zoek naar getalenteerde mensen die vooruit willen en onze familie bestaat inmiddels
uit meer dan 100.000 mensen. In onze fabriek in Zwijndrecht ontwikkelen we innovatieve en duurzame ingrediënten
voor de mooiste klanten uit onze food-, feed- en techbusiness. We willen onze klanten het beste bieden op olie- &
vettengebied en willen jou het beste bieden op werkgebied. Jouw talent wordt gezien en we bieden je de ruimte om
je te ontplooien.
Dit doen we o.a. met:
•
•
•
•

Een aantrekkelijk salaris doordat we onze eigen cao hebben;
Goede arbeidsvoorwaarden, zoals 30 vakantiedagen, 3 ADV dagen, een bonusregeling en een aantrekkelijk
pensioen.
Een vast contract in het vooruitzicht na een jaarcontract.
Extra’s die jouw werkend leven makkelijker maken, zoals een reiskostenvergoeding, fietsenplan en
collectieve ziektekostenverzekering.

Een functie die je uitdaagt en je verder helpt ontwikkelen?
We leren jou en jouw (financiële) vaardigheden graag kennen. Stuur ons je motivatie en cv via de volgende link:
https://bit.ly/2Sm6OHn

Over Sime Darby Unimills
Sime Darby Unimills is een internationale producent van natuurlijke plantaardige oliën en vetten voor de
voedingsmiddelen-, diervoeder- en technische industrie in Europa. We maken deel uit van de Maleisische
multinational Sime Darby Plantation, een wereldwijd opererende marktleider met een aantal eigen plantages en
productiefaciliteiten. Na meer dan 100 jaar hebben we ondernemingen in 17 landen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

