Familiebedrijf Peka Kroef B.V. is specialist in verse, gekoelde aardappelproducten. Peka
Kroef is een snelgroeiend en innovatief bedrijf met locaties in Odiliapeel, Asten en Venray.
Onder onze eigen labels en de huismerken van grote Europese Retailers werken circa 340
medewerkers aan een brede range van aardappelproducten. Onder het label Peka Freshline
leveren wij diverse aardappelproducten voor Foodservice-bedrijven, zoals horeca en
cateraars. Op beide markten is Peka Kroef marktleider. Momenteel zijn wij voor onze
Financiele Administratie (4 fte), gevestigd in Odiliapeel, op zoek naar kandidaten voor de
functie van:

Financial Controller

De functie
Je bent verantwoordelijk voor accurate, tijdige en volledige rapportages met financiële informatie,
zodat alle stakeholders op het juiste moment beschikken over de juiste informatie;
Je houdt je bezig met de periodieke geconsolideerde financiële rapportages, zoals de periodieke en jaarafsluitingen, Verlies & Winst en fiscale rapportages;
Je maakt de vertaalslag van de relevante wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk,
identificeert risico’s, creëert bewustzijn in de organisatie en denkt mee over de strategie;
Je levert een bijdrage aan overige externe rapportages, forecasts en de budgetcylcus;
Je analyseert de resultaten van de verschillende internationale entiteiten en biedt ondersteuning
bij controles;
Je stelt KPI’s op en managementrapportages; Je verzorgt de liquiditeitsprognoses en
cashmanagement;
Je signaleert en rapporteert ontwikkelingen op financieel gebied;
Je stelt de budgettering vast, maakt begrotingen op en doet budgetvoorspellingen;

De kandidaat
Je hebt een afgeronde financieel-administratieve of -economische opleiding genoten op HBO of
WO niveau (RA of RC opleiding is een plus);
Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in een productieomgeving of bent afkomstig van een
accountantskantoor waarbij je in diverse ‘bedrijfskeukens’ hebt kunnen kijken;
Je bent kritisch op processen en initiatiefrijk in het verbeteren van deze;
Je hebt ervaring met ERP-systemen, waarbij ervaring met NAV Dynamics een pre is;
Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, daadkracht en zelfstandigheid en goede presentatie
skills; Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Ons aanbod
Een prachtige functie in een dynamische, vooruitstrevende en internationaal georiënteerde onderneming
waar jouw collega’s stuk voor stuk specialisten zijn met hart voor de zaak. Vanzelfsprekend horen daarbij
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Stuur je duidelijke motivatie met curriculum vitae naar: jack.rademakers@pekakroef.com Nadere
informatie verkrijgen is mogelijk via nummer 0413-279279 . Neem voor overige info een kijkje op:
www.pekakroef.com

