Lenger Seafoods Yerseke B.V. is onderdeel van The Lenger Seafoods Group, een Nederlandse
holdingmaatschappij van bedrijven in binnen- en buitenland die actief is in visserij en verwerking
van schaal- en schelpdieren. Lenger Seafoods, met in totaal 350 medewerkers, beschikt over
zeer moderne productiecentra en is gespecialiseerd in levering van producten met een
gegarandeerde versheid en kwaliteit in zowel vers, diepvries als conserven. Haar klanten zijn
(internationale) distributeurs en retailers, maar zij is ook toeleverancier aan de industrie.

JR. FINANCIAL CONTROLLER M/V
FULLTIME

FLEXIBEL, ACCURAAT MET GEVOEL VOOR KWALITEIT
DE FUNCTIE
wordt je nauw betrokken bij de periodieke- en eindejaarconsolidatie van de tot de groep
behorende ondernemingen in binnen- en buitenland. Jij;







Bent (mede) verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig opstellen en analyseren van
diverse managementrapportages, zowel periodiek als bij ad-hoc vragen.
Houdt de diverse financiële- en bedrijfseconomische processen in de gaten en initieert
verbeteringen indien nodig.
Analyseert resultaten en licht deze toe, bijvoorbeeld marges en rendementen.
Onderhoudt het voorraadwaarderingssysteem en de kostprijscalculaties en werkt mee aan de
financiële administratie van diverse werkmaatschappijen.
Bent mede aanspreekpunt voor het onderhoud en de ontwikkeling van de IT omgeving.
Hebt regelmatig contact met andere afdelingen en rapporteert aan de Financial Controller.

WIJ ZOEKEN
een flexibele, oplossingsgerichte Financial Controller die helder communiceert en leergierig is.
 Natuurlijk ben je accuraat, combineer je een goed analytisch vermogen met een kritische
houding en weet je de juiste prioriteiten te stellen.
 Je hebt een passende Hbo - of gelijkwaardige opleiding (bijvoorbeeld SPD of deels Nivra).
 Aantoonbare affiniteit met automatisering en goede kennis van office pakketten, met name
Excel.
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 Je woont op reisafstand Yerseke (Zeeland).

GEBODEN






Een brede, afwisselende maar ook veeleisende functie waarin je met het hele financiële
proces te maken krijgt.
De mogelijkheid om veel te leren en bij gebleken geschiktheid door te groeien binnen een
succesvol, internationaal bedrijf.
Een informele en professionele organisatie, waar service en kwaliteit voorop staan.
Een team van 4 betrokken en vakkundige, financiële collega’s.
Naast een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket biedt Lenger Seafoods Yerseke een
uitgebreide inwerkperiode waarin je de (financiële) organisatie goed leert kennen.

INTRESSE
Solliciteer direct via www.mercuriurval.nl. De vacature is te vinden met zoekterm Lenger
Seafoods of met ref.nr. 05029. Bel voor meer informatie met Shirley Peperkamp, sourcing
consultant bij Mercuri Urval, via 010-2828600. Zie ook. www.lengerseafoods.nl.

