
 

 
 
VACATURE MANAGER FINANCE & CONTROL FULLTIME LOCATIE 
HAAFTEN/VENLO 
 
ORGANISATIEOMSCHRIJVING 
Bakeplus is een vooraanstaand leverancier van een bijzonder groot assortiment voor bakkers, 
banketbakkers, patissiers, ijsbereiders en food bedrijven.  
 
Als grossier verzorgen wij de complete supply chain voor onze klanten. Dit is buiten het houden van 
voorraad in onze 2 magazijnen, het JIT leveren van 1000 adressen per week, ook het verzorgen van de 
inkoop met en voor onze klanten. Dit alles met systemen die de voedselveiligheid van alle producten die wij 
leveren waarborgen.  
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Op de afdeling Finance & Control zijn we op zoek naar een Manager Finance & Control. Als Manager 
Finance & Control geef je leiding aan de financiële administratie, bestaande uit 5 personen. Je rapporteert 
aan de Algemeen Directeur. Je bent tevens onderdeel van het Management Team.  

 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
De manager Finance & Control is verantwoordelijk voor de financiële rapportages in de breedste zin van 
het woord aan het management en directie van Bakeplus. Tevens is de manager Finance & Control 
verantwoordelijk voor de processen en de ontwikkeling en aansturing van de medewerkers binnen de 
Finance & Control afdeling. 
 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Je bent verantwoordelijk voor alle financieel-administratieve processen; 

• Het zelfstandig opstellen van diverse financiële en operationele rapportages; 

• Verantwoordelijk voor de business planning cyclus (ontwikkelt een visie op de toekomst);  

• Je bewaakt budgetten en kengetallen, en analyseert diverse financiële en operationele gegevens; 

• Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het systeemlandschap en de BI-tools; 

• Vertegenwoordiging van Finance & Control in de organisatie in het managementteam; 

• Je geeft gevraagd en ongevraagd advies; 

• Direct leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling Finance & Control; 

• Voeren van afdelingsoverleg, beoordeling/functionering-gesprekken; 

• Onderhouden van contacten met externe partijen (o.a. accountant, bank); 
 
FUNCTIE EISEN 

• Een afgeronde HBO/WO-opleiding (economie/bedrijfskunde); 

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 

• Aantoonbare managementervaring; 

• Ervaring met (groot)handelsbedrijven; 

• Uitstekende Excel vaardigheden; 

• Zeer goede en aantoonbare kennis van de werking van ERP en BI-systemen; 

• Ervaring met UNIT4 (Agresso Wholesale) en QlikSense is een pré; 

• Hands-on 

 
  



 

AANBOD 
Een uitdagende en zeer afwisselende baan bij een dynamisch bedrijf in ontwikkeling. Er heerst een 
informele werksfeer met leuke collega’s. Uiteraard ontvang je een prima salaris (afhankelijk van kennis en 
ervaring) en secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Heb je interesse in deze functie en beschik je tevens over de benodigde kwalificaties, dan word je 
uitgenodigd om schriftelijk hierop te reageren. Een duidelijke motivatiebrief en een up-to-date CV kun je 
insturen naar het volgende emailadres: hylke.vanlent@bakeplus.nl 
 
Kijk op onze site voor meer info of eventueel andere vacatures: www.bakeplus.nl  
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