Broer is van oorsprong een familiebedrijf opgericht in 1949. De aandeelhouders zijn, sinds 2004, Bejo
Zaden en De Groot en Slot. Broer is de specialist in productie, verwerking en verkoop van voornamelijk
plantuien. Broer levert uitgangsmateriaal van uitmuntende kwaliteit voor vakkundige producten en
hobbytuinders. Broer is een seizoensgebonden bedrijf, waarbij de nadruk ligt op het voorjaar.
De organisatie bestaat uit 14,34 fte onderverdeeld in medewerkers werkzaam bij de directie, administratie
en productie. Het vaste team wordt aangevuld met veel seizoenmedewerkers. De organisatie is verdeeld
over drie vestigingen, waarvan twee in Creil en één in Andijk. Andijk is de hoofdvestiging en herbergt de
directie en administratie.
Broer is te karakteriseren als een informele, flexibele en familiaire organisatie. Broer wil de komende jaren
verder inzetten op professionalisering van de organisatie. Daarbij hoort een voortzetting van de
ontwikkeling van de financiële en IT-organisatie. Om hier meer gestalte aan te geven, zijn wij op zoek naar
een

JUNIOR BUSINESS CONTROLLER FINANCE & IT voor 38 uur per week
Functie-inhoud
In deze functie werk je zelfstandig en ondersteun je de directie bij het ontwikkelen en implementeren van
de strategie, waarbij de focus ligt op de financiële en IT-activiteiten. Aan jou de taak om de ingezette
professionalisering op dit gebied verder voort te zetten. Binnen deze functie is het verder ontwikkelen van
de bestaande management control systemen één van je kerntaken. Essentieel daarin is het informeren van
de directie door middel van juiste, volledige en tijdige managementinformatie. Dit doe je door het
ontwikkelen van rapportages, dashboards, business cases en investeringsvraagstukken. Tot slot ben je de
spil in de verantwoordingsfunctie van de organisatie. Je zorgt intern voor een optimale plannings-,
budgetterings- en forecastcyclus en extern door het uitvoeren van financiële consolidaties en het opstellen
van een juiste en volledige jaarrekening.

Functie-eisen
Als HBO- er met een bedrijfseconomische of bedrijfskundige achtergrond ben je een proactieve teamspeler
die binnen de gehele organisatie zijn weg kan vinden. Je moet daarbij voldoende stevig in je schoenen
staan om te kunnen sparren met de directie. Je hebt affiniteit met een kleine organisatie. Tevens moet je
over voldoende ambitie beschikken om op termijn de volgende stap te zetten. Hier is mogelijk binnen de
organisaties van de aandeelhouders Bejo Zaden en De Groot en Slot ook ruimte voor. Je beschikt over
voldoende IT-kennis om Broer ook op dit gebied verder te helpen. Tot slot ben je bekend met ERPsystemen, bij voorkeur Navision.

Aanbod
Wij bieden jou een fantastische gelegenheid om je breed te oriënteren in een informele sfeer. Deze
informele sfeer biedt je voldoende ruimte voor eigen initiatief. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat
centraal en zal je voldoende begeleiding krijgen van de huidige Finance & IT manager van Broer en de CFO
van Bejo Zaden. Broer volgt de CAO voor de Tuinzaadbranche en wij bieden daarnaast een uitstekend
arbeidsvoorwaardenpakket en een prima salaris.

Informatie
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Siem Beers (algemeen directeur) op telefoonnummer 0228591394 of mobiel 06-51440450. Voor meer informatie over ons bedrijf kun je terecht op onze websites
www.broerbv.nl, www.bejo.nl en www.degrootenslot.nl

Interesse
Ben je enthousiast, solliciteer dan uiterlijk 21 juli 2017 en verzend je motivatie en CV t.a.v Siem Beers
naar s.beers@broerbv.nl

