
 

Klaas Puul BV is al decennialang één van de meest toonaangevende producenten van 
verse visproducten in Europa. Van de vangst tot de levering bij de klant: Klaas Puul 
beheert het hele productie- en verwerkingsproces. Dankzij ons hoogstaande 
productiesysteem en authentiek vakmanschap bieden wij de allerhoogste kwaliteit in  
garnalen. 

 
 
 

Voor de afdeling Business Control in Volendam zoeken wij een ambitieuze: 

 

Business Controller (40 uur per week) 
 
De functie 
Als Business Controller ben jij de business partner voor de afdeling productie, verkoop en inkoop. Kortom 
business control voor alle functies binnen ons bedrijf. Met deze volledige scope is de rol dus end-to-end wat het 
zeer uitdagend maakt. Jij begrijpt het productieproces en snapt productieresultaten en kunt deze haarfijn 
toelichten en waar nodig de juiste acties uitzetten. Je bent de analyticus die sales en sourcing binnen Klaas Puul 
monitort en controleert en verder ondersteunt bij het professionaliseren.  
Daarnaast ben jij ook de sparringpartner voor leidinggevenden en verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken 
van de business (kpi’s), waarbij je denkt in mogelijkheden en kansen en verdere groei realiseert. Denk aan meer 
adequate managementinformatie en efficiënt en effectief ingerichte bedrijfsprocessen. Dat betekent een combi 
van soms meer data control (BI tooling en DWH) naar uiteindelijk die businesspartner zijn. In deze rol werk je 
samen met de Junior Business Controller en rapporteer je aan de Business Control Manager. In overleg met de 
Business Control Manager formuleer je de te realiseren resultaten op de hieronder geformuleerde 
werkzaamheden. 
 
Jouw kernactiviteiten bestaan uit: 

• Inzicht geven aan de operationele business met focus op periodieke en ad-hoc rapportages op het gebied 
van productie, productievarianties en productie efficiëntie; 

• Inzicht geven aan sales en sourcing met focus op periodieke en ad-hoc rapportages op het gebied van 
Sales, Marge en wereldwijde Sourcing van garnalen; 

• Opzetten en onderhouden van product costing; 

• Lead in jaarlijkse update van inkoop, productie en verkoop tarieven; 

• Het maken van business cases en monitoring achteraf; 

• Mede opstellen van forecast, budgetten en meerjarenbegrotingen; 

• Je hebt een actieve houding bij het uitvoeren van analyses en bij sturing bieden op uiteenlopende 
aspecten, zoals omzet en marge analyses op klant niveau en bij het opzetten van waardevolle KPI 
dashboards; 

• Je participeert in verbeter en/of implementatie trajecten (m.b.t. strategie, structurele verbeteringen en 
nieuwe systemen); 

• Je fungeert naast je eigen taken als volledige back-up voor de Business Controller Productie; 

• Beoordelen en analyseren van de kostprijs opbouw en onderliggende materiaal opzet; waarbij juistheid 
en het actief doorvoeren van wijzigingen key is; 

• Samenwerken met financial control ten aanzien van het samenstellen van standaardrapportages; 

• Signaalfunctie voor noodzakelijke aanpassingen van de processen; 

• Ontwikkelen en implementeren van nieuwe tools ter ondersteuning van de business controlling 
werkzaamheden. 

 
Dit breng jij mee 
Bij Klaas Puul zijn we op zoek naar collega’s die bij onze onderneming en cultuur passen. Je durft met ons de 
uitdaging aan te gaan en een bijdrage te leveren aan he de ontwikkeling van ons bedrijf. Je hebt een sterke en 
daadkrachtige persoonlijkheid en beschikt over een proactieve en zelfstandige instelling. Daarnaast kennen 
bedrijfsprocessen geen geheimen voor jou en kun je deze met jouw kennis goed overzien.   

  



Verder beschik je over de volgende kennis en vaardigheden; 

• Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau; 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een rol als Business Controller / Business Analist 

• Productie ervaring is een pré; 

• Uitstekende Excel en Power Query vaardigheden; 

• Kennis en werkervaring met SAP; 

• Je hebt een sterk analytisch vermogen en cijfermatig inzicht; 

• Je bent stressbestendig en beschikt over een flexibele instelling; 

• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings- en adviesvaardigheden. 
 

 
Dit bieden wij 
Binnen Klaas Puul kun je rekenen op een plezierige, informele en dynamische werkomgeving met veel vrijheid 
en ruimte voor ontwikkeling. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten, maar ook 
voor de tevredenheid van onze medewerkers. Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling middels 
trainingen en coaching. Verder hoort bieden wij een prima salaris inclusief aantrekkelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  

 
Je sollicitatie 
Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Klaas Puul BV? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Stuur 
je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar hr@klaaspuul.com t.a.v. Pleuni Oud. Voor meer 
informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling HR op telefoonnummer 0299-
399340. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:hr@klaaspuul.com

