
  

  

 
 
 
 
 
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 
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.  

 
Voor onze locatie in Geldrop zijn wij op zoek naar een: 

 

Plant Controller 
40 uur per week  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
De Plant Controller speelt een cruciale rol in het monitorenen challengen van de performance van de drie 
fabrieken van Koninklijke Peijnenburg. Je bent daarbij een primair aanspreekpunt voor de Corporate Controlling 
afdeling van het Lotus Bakeries hoofdkantoor in Lembeke, voor alle plant-controlling gerelateerde zaken. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor alle plant controlling activiteiten voor plant Geldrop waarbij je optreedt als 
een sparringspartner voor de Plant Manager. Tot slot beheer je ook de planning en controlcyclus van logistieke 
kostenals overhead costs.  
 
In deze functie rapporteer je aan de Financieel Directeur.  
 
De functie van Plant Controller is een afwisselende rol waarbij je: 

• Facilitator bent van de planning- en control cyclus van alle plants in Nederland; 

• Coordinator bent van het volledige TP (transfer price) proces; 

• Als sparring- en business partner fungeert voor de Plant Manager in Geldrop; 

• Verantwoordelijk bent voor het (bijstellen van) kostprijzen van plant Geldrop. 
 

 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Je hebt een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur richting Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde 

• Je over WO werk- en denkniveau beschikt 

• Je hebt minimaal vier jaar ervaring in een Plant Controller functie binnen een organisatie in de FMCG sector 

• Kennis van SAP is een vereiste, inclusief kennis van SAP transacties m.b.t. kostprijscalculaties in een 
productieomgeving. Kennis van SAP BI is een pre 

• Je hebt ruime ervaring met MS Office, je bent een specialist in Excel 

• Je bent pro actief, hulpvaardig en structureel gericht op het leveren van een constructieve bijdrage om 
bedrijfsresultaten te verbeteren 

• Je bent een teamspeler, hebt passie voor het vak, beschikt over voldoende overtuigingskracht en je bent 
besluitvaardig.  

• Je Nederlands en Engels is uitstekend 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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