
 
 

Dutch Seafood Company B.V. is ontstaan uit een fusie tussen Klaas Puul B.V. en  

Foppen Paling en Zalm B.V. Zowel Klaas Puul als Foppen zijn gerenommeerde bedrijven in de 

verwerking van zalm en garnalen en kennen als familiebedrijven een lange geschiedenis in de 

voedselverwerkingsindustrie. 

 
Voor onze Financiële afdeling zijn wij op zoek naar een: 
 

CREDIT CONTROLLER 
 

De functie: 
De Credit Controller is verantwoordelijk voor de opvolging van de tijdige ontvangsten van de 
uitstaande facturen. Verder werkt hij/zij mee aan de optimalisatie en verlaging van het 
debiteuresaldi.  
 
De werkzaamheden zijn o.a.: 
- Bewaken debiteurentermijnen; 
- Beoordelen en analyseren van ontwikkelingen debiteuren; 
- Afwijkingen tijdig signaleren en proactief opvolgen door contact op te nemen met klant en  

tijdig aanmaningen te verzenden; 
- Aanmaken van klantstamgegevens en verantwoordelijk voor mutaties hiervan; 
- Optimaliseren debiteurenrapportages o.a. ouderdomsrapportages; 
- Onderhouden contacten interne organisatie o.a. met sales en de buitenlandse entiteiten; 
- Verantwoordelijk voor cheques en automatische incasso’s; 
- Externe contacten onderhouden (o.a. met kredietverzekeringsmaatschappij en 

incassobureaus/deurwaarders). 
 
Het profiel: 
- Minimaal MBO (4)-opleiding in financiële richting; 
- Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie;  
- Bekend met relevante wet- en regelgeving; 
- Ervaring met SAP en Microsoft Office; 
- Beheersing van Engelse en Duitse taal; 
- Beschikt over commerciële, maar ook administratieve en analytische vaardigheden. 
- Punctueel, zelfstandig en zelfstartend. 
 
Wat bieden wij: 
- Prettige internationale werksfeer binnen een informele, persoonlijke en dynamische 

werkomgeving; 
- In eerste instantie contract voor bepaalde tijd;  
- Dienstverband van 32-40 uur, goede salariëring en arbeidsvoorwaarden; 
- Standplaats is Volendam en minimaal 1 dag per week werkzaam in Harderwijk; 
- Een enthousiast team van collega’s. 
 
Heeft u interesse in bovenstaande functie? Stuur dan uw sollicitatiebrief voorzien van uw CV naar: 
Klaas Puul B.V., afdeling Personeelszaken, Postbus 231, 1130 AE Volendam of per e-mail: 
pz@klaaspuul.com. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de afdeling 
Personeelszaken (tel.nr. 0299-399342). 
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