
 

  

 

 
  

Koninklijke Peijnenburg, de onbetwiste marktleider in ontbijtkoek en aanverwante categorieën, is sinds 2006 trots 

onderdeel van de Lotus Bakeries Group. Koninklijke Peijnenburg is onder meer actief met de merken Peijnenburg, 

Nakd, Trek, Lotus, Echte Enkhuizer, BEAR en Kiddylicious. Het hoofdkantoor van Koninklijke Peijnenburg is 

gevestigd in Geldrop en heeft in Nederland drie productievestigingen die zich bevinden in Geldrop, Sintjohannesga 

en Enkhuizen. Koninklijke Peijnenburg telt ongeveer 250 medewerkers en kenmerkt zich als een jonge, platte 

structuur met een informele, open en no-nonsense mentaliteit. Koninklijke Peijnenburg hecht veel waarde aan 

ontwikkeling en groei van hun medewerkers en zoekt ambitieuze en enthousiaste medewerkers die willen bijdragen 

aan het lange termijn succes van Peijnenburg. 

 

Voor het hoofdkantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar: 

 

Assistent Controller 
40uur per week  

 

Deze smaken hebben wij te bieden: 

Als Assistent Controller ondersteun je de Commercial Controller door het verstrekken van financiële rapportages, 

KPI rapportages en correcte en relevante Masterdata. Je helpt hem hierbij waardevolle analyses en inzichten te 

maken, waardoor de besluitvorming in de hele organisatie wordt gestimuleerd. Daarnaast ben je continue bezig 

met het verder verbeteren van effectiviteit, efficiency en relevantie van de bestaande rapportages en 

analyses.Tot slot ondersteun je zowel de Plant Controllers als Commercial controller in grote processen rondom 

budgettering en kostprijzen. 

 

De kern van je taken: 

• Je ondersteunt de Commercial Controller in dagelijkse activiteiten zoals dagelijkse/wekelijkse 

omzetrapportages, omzetverwachting en ad hoc analyses; 

• Je ondersteunt het maandelijkse afsluitproces door het voorbereiden van gegevens voor boekingen en 

het opstellen van rapportages na afsluiting (omzetrapportages, managementrapportages en KPI 

rapportages); 

• Je onderhoudt diverse masterdata, gerelateerd aan kostprijzen, verkoopcondities en klantengegevens;  

• Je ondersteunt de Commercial Controller bij sales controlling activiteiten, zoals het verwerken en 

beheren van bonusafspraken in SAP; 

• Je ondersteunt de Plant Controllers in het proces rondom kostprijzen bepalen en budgettering.   

• Je ondersteunt de financiële afdeling bij bestaande procedures en initieert verbeteringen in efficiëntie en 

processen. 

Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Je bent analytisch sterk, een teamplayer en proactief; 

• Je hebt de drive om rapportages en analyses continue te verbeteren en neemt daar het voortouw in; 

• Je beschikt over goede MS Office en SAP vaardigheden; 

• Je bent bekend met reporting tools als Power Query en Power BI; 

• Je bent accuraat, gestructureerd en gedisciplineerd;  

• HBO/WO diploma, bij voorkeur in de richting Bedrijfseconomie, Accountancy, Finance e.g.;  

• 0-3 jaar werkervaring op een financiële of FP&A afdeling, bij voorkeur binnen de FMCG branche; 

• 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    

We hebben begrip voor acquisitie maar geen interesse. 
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