Wij zijn op zoek naar een

BUSINESS
CONTROLLER

m/v - fulltime

Functieomschrijving
• is lid van het controlling team en rapporteert aan directie
• voert alle voorkomende ﬁnancieel administratieve werkzaamheden uit
• maakt ﬁnanciële maandelijkse managementrapportage voor
Agromix, Pluriton en andere zusterbedrijven
• bespreekt maandrapportage met verantwoordelijke afdelingen
om tot verdere rendementsverbetering te komen
• bereidt de jaarrekeningen voor ten behoeve van externe
accountant alsook naar haar aandeelhouders
• adviseert directie ten aanzien van het te voeren beleid
Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau
• Ervaring met financiële/ERP-pakketten (NAV is een pré) en
MS office (m.n. Excel)
• nauwkeurige uitvoering van werkzaamheden en goed analytisch
vermogen
• beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een voorwaarde,
Duitse taal is een pré
• werken in teamverband en ﬂexibele instelling
• afﬁniteit met de agrarische sector en in het bijzonder pluimvee
is een pré
Wij bieden:
• prettige werksfeer en ﬁnancieel gezonde organisaties
• passende arbeidsvoorwaarden en beloning
Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Cees
Blankestijn (mobiel: 0653-926911) of Hans Groot Koerkamp (mobiel:
0613-262836)
Sollicitatie:
Indien u geïnteresseerd bent ontvangen wij graag uw reactie voor
24 april 2019. Agromix Broederij en Opfokintegratie BV, t.a.v. directie,
Postbus 1, 6740 AA Lunteren. (e-mail: mail@agromix.nl)
NB: geen acquisitie door bureaus etc. n.a.v. deze advertentie.

Agromix Broederij en Opfokintegratie BV, gevestigd te
Lunteren, is een zelfstandige
distributeur in de Benelux
voor twee van de belangrijkste
legfokbedrijven in de wereld:
Hy-Line International in Iowa en
H&N International in Cuxhaven.
Pluriton, eveneens gevestigd
te Lunteren, is wereldwijd
exporteur van broedeieren en
eendagskuikens in de leg- en
vleeskuikensector.
Agromix en Pluriton hebben
een eigen legbroederij in respectievelijk Afferden en Arendonk
(B), eigen gecontracteerde
vermeerderingsbedrijven voor
de productie van broedeieren,
opfokbedrijven voor de opfok
van 17-weekse leghennen en
een inpakhal voor broedeieren.
Tot de kernactiviteit behoort
de productie en verkoop van
broedeieren, eendagskuikens
en jonge hennen aan legpluimveehouders alsook wereldwijde
export van broedeieren en
eendagskuikens .
Agromix en Pluriton hebben
respectievelijk een jaaromzet
van ca. 50 en 25 miljoen euro
en samen ca. 50 medewerkers
in dienst.
Postweg 146
6741 MN Lunteren
T: +31 (0)318 486 769
www.agromix.nl
www.pluriton.com

