
 

 
 
 
 
 
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een 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 
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.  

 
Voor het hoofdkantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar: 

 

Commercial Controller 
40uur per week  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
De Commercial Controller ondersteunt de Financieel Directeur voor alle financiële activiteiten binnen Area 
Nederland, zowel voor onze Business Unit “Biscuits and Bakeries” als de Business Unit “Natural Foods”.  
Alle relevante financiële resultaten worden gerapporteerd aan de leden van het Managementteam van Area NL 
en functioneel aan de afdeling Corporate Controlling bij ons moederbedrijf Lotus Bakeries in Belgie. 
 
De kern van je taken: 

• Je bent Supervisor van het maandelijks closing proces; wat leidt tot duidelijke en efficiënte rapportages 

en daarnaast houd je toezicht op het gehele budget en de LE processen. 

• Je bent verantwoordelijk voor de commerciële planning- en controlcyclus (bijv. voor Marketing en 

Verkoop) inclusief commerciële rapportages, business reviews, business cases en (on)gevraagde 

financiële ad hoc analyses 

• Je stuurt financiële KPI’s naar alle relevante afdelingen; door middel van duidelijke en correcte 

rapportages aan zowel de commerciële afdelingen als de drie productielocaties in Nederland. Dit omvat 

een variantieanalyse vs doelstellingen om de organisatie uit te dagen richting een verhoogde 

winstgevendheid. 

• Je zorgt voor naleving van zowel interne als externe regelgeving. Je organiseert en verbetert de 

financiële organisatie voor zowel bedrijfsbehoeften als de geldende wet- en regelgeving. 

 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting Bedrijfseconomie 

• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als een Finance Professional in een FMCG organisatie, waarbij 
commerciele controlling een pre is 

• Je hebt ruime ervaring met het werken met SAP en BI  

• Sterke communicatieve vaardigheden (in de vorm van rapportages en presentaties) 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 
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. 
 
Enthousiast? 
Word jij razend enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar 
recruitment@peijnenburg.nl  
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