In Hoogeveen en Heerhugowaard staan de twee fabrieken van Teeling Petfood.
Hier maken wij dagelijks, met een toegewijd team, honden- en kattenvoer.
Worsten, hamburgers en natvoer in aluminium cups: wij produceren het allemaal.
Vanwege verhuizing van werkzaamheden naar Hoogeveen zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Plantcontroller (40 uur)
Ben jij het die we zoeken?
We zijn op zoek naar een nauwkeurige, zelfstandige en enthousiaste medewerker die zijn/haar zaakjes goed op orde heeft
en houdt. De plantcontroller is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig opleveren van de financiële cijfers van een
drietal administraties van de werkmaatschappijen en is eigenaar van het grootboek.
Hij/Zij verzorgt financiële rapportages en zorgt voor fiscale opgaves. Plantcontroller ondersteunt het financieel
management en draagt bij aan een verdere optimalisatie van de inrichting van de administratieve organisatie.
Hoofdtaken:
• Zorgt voor de maandafsluiting van 3 werkmaatschappijen, primair gericht op productie/voorraad/marge en
kostenbewaking
• Draagt zorg voor de controle en correcte verwerking omzet en kostprijs elementen binnen alle
administraties
• Bespreekt de resultaten en onderhoud contacten met plantmanagers en productie-administrateurs voor de
maandrapportage
• Heeft een actieve rol in het budgetteringsproces
• Draagt zorg voor de uitvoering van jaarwerkdossier
• Ondersteunt Business Control en Management bij analyses en managementinfo
• Controle op artikelinvoer en –mutaties door artikel/databeheer
• Controle en aansluitingen van balansposities, intercompany afstemmingen
• Verzorgen van de BTW aangiftes.
• Tijdig verzorgen van managementinformatie plants en Sales KPI’s.
• Betrokken bij optimalisatieprojecten tussen finance en andere afdelingen. Werkt hierbij nauw samen met
Business controller.
• Invoer en bewaking proces verkoopprijsmutaties
• Verwerking van salarissen in de financiële administratie en de controle op lonen en pensioenen.
• Vervangen van directe collega’s bij afwezigheid en algemene ondersteuning op de afdeling
Functie-eisen:
• Afgeronde bedrijfseconomische opleiding (HEAO) of SPD
• Gedegen kennis van en ervaring met MS Office, met name Excel
• Kennis van Exact of ander ERP systeem is een pré
• Competenties: Enthousiast, leergierig, zelfstandig, nauwkeurig, proactief, communicatief vaardig, probleemoplossend,
hands-on, goed kunnen schakelen tussen diverse taken en overzicht weten te houden.
Vragen en/of solliciteren?
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Erik Vossebeld (Business Controller), tel.nr. 0622393264. Je kunt jouw sollicitatie sturen t.a.v. Laurence Sortelle op mailadres: werkenbij@teelingpetfood.com
Indien je niet voldoet aan bovenstaande, verzoeken wij je niet te reageren. Sollicitaties die niet aansluiten op bovenstaand
profiel, nemen wij niet in behandeling.
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