Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van
kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de
merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn wij ook sterk
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.

Voor het hoofdkantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar:

Stagiair Finance
32-40 uur per week
Deze smaken hebben wij te bieden:
Als stagiair op onze finance-afdeling ondersteun je het team met het opstellen van week- en
maandomzetrapportages ten behoeve van de directie. Met behulp van Business Intelligence zet je de sales
analyses op. Ook bereid je het budgetproces voor en werk je hier aan mee.
Daarnaast help je mee met de maand- en jaarafsluiting en ondersteun je de plantcontrollers van onze drie
fabriekslocaties in Geldrop, Sintjohannesga en Enkhuizen. Als stagiair ben je volledig verantwoordelijk voor het
Master data beheer.
De stage is een meewerkstage, maar er is ruimte voor het uitvoeren van een (eind)opdracht. Je werkt vier dagen
per week mee aan de verschillende projecten en de overige dag kun je besteden aan je eigen opdracht.

Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:
• Je bent bezig met het afronden van een financiele HBO/WO opleiding of hebt deze recentelijk afgerond
• Je hebt passie voor merken, food en FMCG
• Excel en SAP kennis is een pré
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Je werkt zelfstandig, kritisch, weet prioriteiten te stellen, hebt aandacht voor details en een groot
verantwoordelijkheidsgevoel
• Je beschikt over goede sociale vaardigheden en bent een echte teamspeler
• Beschikbaar per 1 augustus

Wat voor ons gesneden koek is.
Een dynamische werkomgeving met een informele en open sfeer. Je krijgt een kijkje in de keuken van alle
facetten van finance in een dynamisch en innovatief bedrijf. De werknemers zijn echte doorzetters met een
nuchtere houding een een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast krijg je reiskostenvergoeding en een
stagevergoeding.
Enthousiast?
Word jij razend enthousiast van deze vacature en ben je op zoek naar een unieke stageplek, die jou de
mogelijkheid biedt om op een financeafdeling in een FMCG omgeving ervaring op te doen? Solliciteer dan
nu door je brief en CV te sturen naar recruitment@peijnenburg.nl

