
 

 

VACATURE: 

 
 

Heb jij het in je om samen met je team de rol van financieel geweten binnen de organisatie in te vullen 
én de sparringpartner van de directie te zijn? VAEX zoekt een ervaren Manager Finance & Control die 
de organisatie financieel in control houdt en met zijn/haar specialisme nog diverse reeds beoogde 
professionaliseringsslagen kan bewerkstelligen. Je bent een positieve persoonlijkheid met een 
analytische geest, je legt makkelijk verbinding met mensen én je weet van aanpakken. Je focus beperkt 
zich niet tot het verleden maar is ook gericht op het heden en de toekomst. 
 

VAEX is een dynamisch, informeel bedrijf dat opereert in de turbulente handelsmarkt van levende have en trucks. 
Het bedrijf is internationaal georiënteerd met vestigingen in Roemenië en Hongarije en diverse commissionairs in 
het buitenland. Daarnaast maakt het bedrijf al jaren een forse omzetgroei door op beide activiteiten waardoor 
financieel management een uitdagende en wekelijks terugkerende activiteit behelst. In deze omgeving voel jij je als 
een vis in het water.  
 

Je weet samen met je team (4,5 FTE) juist en tijdig de noodzakelijke rapportages te produceren en te analyseren. 
Vervolgens communiceer je je bevindingen helder in eenvoudige taal richting de directie en het MT. Dit zonder de 
toekomst uit het oog te verliezen. Daarnaast ben je in staat om samen met je team de financiële services naar een 
hoger plan binnen de organisatie te brengen waaronder fase 2 van de implementatie van het ERP-systeem Microsoft 
Dynamics NAV. In het geval van pieken in werkdruk bewaar je de rust binnen de financiële afdeling, ben je bereid 
om mee je mouwen op te stropen en loods je je team gestructureerd naar het beoogde doel.  
  
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Het opleveren van management informatie t.b.v. 
sturing alsmede het analyseren en toelichten 
van periodieke rapportages; 

 Het beoordelen van managementrapportages 
van de buitenlandse deelnemingen; 

 Het opstellen en opleveren van geconsolideerde 
tussentijdse cijfers waaronder een splitsing naar 
activiteiten. 

 Het optimaliseren van managementrapportages 
en het opstellen, toetsen en bewaken van KPI’s; 

 Opstellen en bewaken van budgetten en 
prognoses; 

 Je bent verantwoordelijk voor de 
periodeafsluitingen en (geconsolideerde) 
jaarrekeningen; 

 Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
de planning en control cyclus; 

 Je bent verantwoordelijk voor de 
administratieve organisatie, HR, verzekeringen 
en je bent daarbij financieel applicatiebeheerder 
van het ERP-systeem NAV; 

 Je geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan 
het management en de directie op financieel 
gebied; 

 Het opstellen van relevante business cases ter 
ondersteuning van de besluitvorming; 

 Je bent lid van het MT en dient mee te kunnen 
denken in strategievorming. 

 

PROFIEL 
 

 Minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding in 
een bedrijfseconomische of andere financiële 
richting; 

 Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare 
functie w.o. ervaring met buitenlandse 
deelnemingen; 

 Professional in Excel; 
 Ervaring met Microsoft Dynamics NAV is een pré; 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal (Duits is een pré); 
 Je bent zelfstandig, flexibel, analytisch, 

probleemoplossend en proactief; 
 Geen 9-5 mentaliteit gezien het internationale 

handelskarakter van het bedrijf; 
 Affiniteit met de agrarische sector en een 

familiebedrijf is een pré. 

WAT HEEFT VAEX TE BIEDEN? 
 

 Een zeer afwisselende rol waarin je echt het verschil 
kunt maken binnen en voor de organisatie; 

 Een dynamische en interessante werkomgeving 
gezien het internationale karakter van het bedrijf; 

 Een collegiale en informele werksfeer met veel 
ruimte voor eigen inzicht en verantwoordelijkheid; 

 Een goed salaris dat zeker past bij de 
verantwoordelijkheid in deze functie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

HET BEDRIJF 

Specialist word je niet zomaar, net zo min als dé ideale handelspartner. Daar is veel voor nodig. Oog 

voor kwaliteit, expertise, kennis van de internationale markt, klantgerichtheid, doortastendheid en 

de wil om te winnen. Ruim 40 jaar zetten we op die zaken in. Daardoor zijn we uitgegroeid tot een 

wereldspeler in de internationale handel in biggen, varkens, zeugen, (fok)runderen en trucks. We zijn 

een organisatie die alle facetten beheerst; van aankoop, verkoop en bemiddeling tot service, export, 

en transport. Een organisatie bovendien waar dierwelzijn en kwaliteit hoog in het vaandel staat en 

waar afnemers en leveranciers echt beter van worden. 

 

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE? 
 

 Mail jouw gegevens en motivatie naar po@vaex.nl t.a.v. Annalies Oomen 
 Voor meer inlichtingen kun je contact opnemen met Annalies Oomen tel. +31 (0) 486 47 22 50  

 

mailto:po@vaex.nl

