Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries NV met vestigingen in Geldrop, Sintjohannesga en
Enkhuizen (in totaal ca. 260 medewerkers) 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. In de ontbijtkoeksector is het bedrijf de
onbetwiste marktleider. Koninklijke Peijnenburg is een dynamisch bedrijf met ambitieuze plannen.

Voor de productie locatie Sintjohannesga zijn wij op zoek naar een:

Plant Controller (m/v)
40 uur per week
Deze smaken hebben wij te bieden:
De Plant Controller is verantwoordelijk voor de controlling activiteiten van de plant Sintjohannesga. Je analyseert
de productiecijfers en ondersteunt de Plant Manager bij het opstellen van het jaarlijkse plantbudget en bereidt
deze voor. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het opstellen van kostprijzen en verzorgt en optimaliseert de
periodieke plantrapportages en analyses. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en neemt een challeging rol
aan richting het plantteam.
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:
 HBO/WO werk- en denkniveau met een financiële / bedrijfseconomische richting
 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring bij voorkeur binnen de FMCG/productie
 Kennis van ERP pakketten (met name SAP) en Microsoft Office (Excel, Powerpoint)
 Ervaring met verslaggevingsregels
 Je bent leergierig, nieuwsgierig en hebt een positieve mind-set
 Je bent proactief in het voorstellen van verbeteringen en durft daarbij positief maar kritisch te zijn om zo
collega’s te challengen
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kan goed schakelen op verschillende niveaus
Wat voor ons gesneden koek is.
Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een dynamische en
succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze organisatie laat zich
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze
medewerkers. Daarnaast bieden wij voldoende doorgroeimogelijkheden.
Ben jij degene die ons team komt versterken?
Stuur dan je motivatiebrief samen met je CV per mail naar recruitment@peijnenburg.nl

