
Weerribben Zuivel BV 

Al meer dan 25 jaar voorziet Weerribben Zuivel BV biologische winkels, horeca en de industrie 
van biologische zuivelproducten. Weerribben Zuivel BV is een biologische zuivelboerderij die al 
generaties toebehoort aan Familie de Lange en is gesitueerd aan de rand van het grootste laagveen 
moeras van Europa, Nationaal Park Weerribben-Wieden.  

Weerribben Zuivel BV levert een groot assortiment hoge kwaliteitsproducten voor zowel de 
consument, horeca als de industrie. Al deze producten zijn biologisch gecertificeerd en sinds 2016 
produceert Weerribben Zuivel BV ook producten van biodynamische kwaliteit. De biodynamische 
melk wordt geproduceerd door 25 biodynamische Demeter gecertificeerde melkveehouders. Al 
onze zuivelproducten moeten voldoen aan onze hoge standaarden op het gebied van uiterlijk, 
smaak, consistentie en microbiologische kwaliteit.  

De organisatie groeit snel, daarom zijn wij opzoek naar: 

 

Business Controller (fulltime) 

 

Functieomschrijving  

In de functie van business controller binnen Weerribben Zuivel ben je verantwoordelijk voor het 

opstellen, bewaken en optimaliseren van de budgetteringsprocessen binnen onze twee 

productielocaties. Je bent in staat duidelijke analyses te maken en optimaliseert graag de 

financiële processen. Je bent in staat heldere rapportages te genereren op het gebeid van 

kostprijsberekening, marges, in- en verkoop en hier snel en daadkrachtig op te acteren. Je vertaalt 

jouw rapporten gemakkelijk naar praktische handelingen. Je werkt binnen een klein team en 

schakelt direct met de eigenaar.  

- Je functioneert minimaal op HBO werk- en denkniveau.  

- Je bent een stevige persoonlijkheid en spreekt mensen gemakkelijk aan.  

- Je hebt goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  

- Je bent gedreven, initiatiefrijk en kan makkelijk schakelen tussen verschillende 

afdelingen.  

- Je bent nauwkeurig, kritisch en resultaatgericht 

Wij bieden jou;  

- Een uitdagende baan binnen een zeer snel groeiend bedrijf.  

- Een leuke en interessante groep collega’s met verschillende achtergronden en 

nationaliteiten.  

- Een platte organisatie met uitstekende werksfeer.  

- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatiebrief en CV naar thijs@weerribbenzuivel.nl 

 

mailto:thijs@weerribbenzuivel.nl

