
De functie
Wij komen graag op korte termijn in contact met een dynamische en enthousiaste financial 
controller. Een proactieve houding gecombineerd met goede communicatieve eigenschappen 
zijn de kernwaarden waaraan onze nieuwe collega dient te voldoen. Je wordt verantwoordelijk 
voor alle financiële en administratieve processen binnen onze onderneming en geeft direct 
leiding aan de medewerkers die je hierbij ondersteunen. Directie en MT kunnen op je rekenen 
als het gaat om rapportages en scherpe analyses. Je weet jezelf te ontwikkelen tot het 
“financieel geweten” van de onderneming.

Kennis en vaardigheden
•	 HBO werk- en denkniveau
•	 Gedegen kennis van administratieve processen
•	 Heeft leidinggevende vaardigheden, is tactvol en positief kritisch
•	 Is in staat om mensen te overtuigen en te motiveren
•	 Heeft meerdere jaren ervaring op soortgelijk vakgebied
•	 Kan op prettige wijze communiceren
•	 Heeft goede kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal

Wij bieden
Een zeer afwisselende baan waar veel ruimte is voor eigen initiatief met bijbehorende 
verantwoordelijkheden, waarbij de focus is gericht op de financiën en bedrijfsprocessen. We 
hebben een platte organisatie met korte communicatielijnen, waarin beslissingen snel worden 
genomen. Hierbij past een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse
Wil je werken bij een bedrijf met een sterke marktpositie die hoogwaardige producten voor 
de landbouw maakt, stuur dan je sollicitatie naar fvisser@veenhuis.com of per post naar 
onderstaand adres, t.a.v. Frits Visser. Mocht je vragen hebben dan kun je altijd bellen naar 
0572 35 21 45. 

Financial Controller (m/v)

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

Veenhuis Machines BV ontwikkelt en fabriceert al meer dan 75 jaar innovatieve machines voor het transporteren, aanwenden 
en bewerken van mest. Veenhuis heeft een uitgebreid programma mesttanks, zoden- en bouwlandbemesters. Veenhuis is 
continu bezig met verbetering van haar producten en het doorvoeren van innovaties voor zowel de thuismarkt alsook voor de 
exportmarkten.
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Postbus 35
8100 AA Raalte 
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Almelosestraat 54 
8102 HE Raalte
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