
Vacature financial controller  

Frites uit Zuyd maakt verse frites voor horeca en retail. We telen onze eigen aardappels, bereiden 
origineel zuydelijk en leveren iedere dag vers. Frites uit Zuyd is een jong bedrijf dat een enorme 
groei doormaakt. De horeca is weer open, er staat een zomer vol festivals voor de deur en we be-
stormen de retail markt. Oftewel: werk aan de winkel!  

Om onze missie te behalen, zijn wij op zoek naar een ervaren en gedreven Financial Controller die 
ons kan helpen met een goed financieel fundament dat de toekomstige uitrol en ontwikkeling van 
ons productassortiment kan volbrengen. 

Over het team 
Samen met een officemanager vorm je het Finance team van onze organisatie. Jullie werken nauw 
samen, waarbij jij de meer complexe taken op je neemt. Als het gaat om financiën ben je de “trusted 
advisor” van het management. 

Als Financial controller ben je verantwoordelijk voor de planning en control cyclus van de organisa-
tie. Afgelopen jaren hebben we aan een goede basis gewerkt. Een greep uit jouw werkzaamheden; 

• Je ondersteunt en adviseert het management op basis van rapportages en analyses van de cij-
fers. 

• Je houdt altijd het overzicht. 
• Je schat tijdig en correct in, anticipeert op en informeert over risico’s 
• Daarnaast coördineer en controleer je de financiële administratieve organisatie 
• Je voert zelf de crediteurenadministratie en zorgt onder andere op basis van die informatie voor 

sturing aan de inkooporganisatie. 
• Je bent verantwoordelijk voor de maand- en jaarafsluiting 

Wij bieden: 
• Een arbeidsovereenkomst voor 32-40u per week, in eerste instantie voor de bepaalde tijd van 

een jaar met de mogelijkheid om na afloop van het eerste jaar een overeenkomst voor onbepaal-
de tijd aan te gaan.  

• Marktconform salaris op basis van ervaring 
• 25 vakantiedagen op basis van full time 
• Pensioenopbouw via Brand New Day  

Jij: 
• Beschikt over een afgeronde HBO opleiding plus minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkba-

re functie, voorkeur MKB 
• bent cijfermatig en analytisch sterk 
• bent als een vis in het water in een dynamische omgeving  
• bent in staat om te overtuigen  
• hebt sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk  
• bent betrokken en toont eigenaarschap. Je toont initiatief en komt afspraken na. 
• kunt omgaan met een werkdruk en verantwoordelijkheden en kunt zelfstandig prioriteiten stellen  
• kunt goed plannen en organiseren, en hebt zin om de handen uit de mouwen te steken. 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op! 

philippe@avaconsultancy.nl 
Contactpersoon: Philippe Mouthaan 




