
Weerribben Zuivel  

Midden in Nationaal Park Weerribben–Wieden, ligt het Overijsselse dorpje Nederland. Daar 
grazen de koeien van Melkboer Klaas de Lange op zo’n 300 hectare natuurgrond. De drijfveer 
van Klaas is om biologisch te boeren. De koeien zijn vrij om de stal of de wei in te gaan en ze 
bepalen ook zelf wanneer zij zich laten melken door de melkrobot. Melk die gisteren door de koe 
gegeven is, ligt vandaag al in het schap. Dat kan als op het bedrijf gemolken én geproduceerd 
wordt, zoals hier vroeger heel gewoon was! 

Inmiddels is Weerribben Zuivel een product wat landelijk in natuurvoedingswinkels en 
supermarkten verkrijgbaar is. De organisatie groeit en het productassortiment neemt sterk toe.  

Onze huidige ' hoofd financiële administratie’ wil weer terug de accountancy in, vandaar dat we 
op zoek zijn naar:  

Hoofd financiële administratie cq financial controller  

Functieomschrijving  

In de functie van hoofd financiële administratie cq financial controller binnen Weerribben Zuivel 

ben je verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en optimaliseren van de financiële 

administratie 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 gebied 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 bent gedreven, initiatiefrijk en kan makkelijk schakelen tussen verschillende 

afdelingen.  

- Je bent nauwkeurig, kritisch en resultaatgericht 

- Verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de financiële administratie. Je 

verzorgt de maandafsluiting, maandrapportages en bent in samenwerking met je 

collega’s op de financiële administratie verantwoordelijk voor het juist indienen van de 

diverse aangiften.  

- Daarnaast stel je voor een divers aantal ondernemingen de jaarrekening op en begeleidt 

je de wettelijke controle op de jaarrekening.  

 

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 hennie@weerribbenzuivel.nl 

 

mailto:hennie@weerribbenzuivel.nl

