
 

 
 
 

 

Het betreft een positie bij 'Dutch Seafood Company'. Een internationaal toonaangevend modern productiebedrijf met 

vestigingenin Harderwijk, Volendam, Griekenland en Marokko en een omzet van meer dan 300 miljoen. De 

organisatie is kort geleden ontstaan uit een fusie tussen twee gelijkwaardige bedrijven (Klaas Puul en Foppen). 

Binnen de organisatie is ruimte voor eigen invulling en inbreng. Kenmerkend is de nuchtere internationale cultuur, 

een enthousiaste drive om de organisatie verder te professionaliseren en de vrijheid om initiatieven te ontplooien!  

Moderne nieuwbouw heeft deze koers de laatste jaren onderstreept. 

 

Dutch Seafood Company wil verder groeien en professionaliseren en zoekt daarom nu een Business/Plant Controller 

om dit mogelijk te maken. Een functie bij een organisatie waar je de schakel kan zijn tussen de finance en de 

productie.  

 

 

Functiebeschrijving 

 

Samen met jouw collega’s ben je actief in de dynamische en internationale wereld van Dutch Seafood Company. Je 

krijgt inzicht in alle facetten van het productieproces. Je werkt nauw samen met je collega-plantcontroller met je 

eigen taken en verantwoordelijkheden. Als Business/Plant Controller overleg je continue met de ‘business’ met als 

doel om de organisatie op een hoger niveau te krijgen. In dit dynamische bedrijf krijg jij voldoende vrijheid om 

verbeterpotentieel te realiseren!  

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden op een rijtje: 

 Verzorgen van bedrijfseconomische analyses gericht op het productieproces; 

 Opstellen, opzetten en analyseren van (kosten)rapportages; 

 Opstellen van rendements-, productmarge en dekkingsanalyses; 

 Controle op kostprijzen en stamgegevens; 

 Contact onderhouden met de overige bedrijfsdisciplines om kostenallocaties en rapportages te optimaliseren; 

 Onderhouden en verbeteren van het Business Intelligence systeem; 

 In samenwerking met je collega-plantcontroller het verder optimaliseren van plant control binnen Dutch 

Seafood Company; 

 Diverse projecten. 

  



 

 

 

Profiel 

 

Onze ideale Business/Plant Controller is een enthousiaste en ambitieuze financial  

die zich thuis voelt in een internationaal, no-nonsense productiebedrijf.  

Wij zoeken iemand die het leuk vindt om verbeteringen door te voeren en  

met veel nieuwe ideeën komt en dit vervolgens ook uitvoert. 

 

Verder vragen wij:  

 Een afgeronde financieel of bedrijfseconomische WO-opleiding; 

 Circa 3 tot 5 jaar ervaring in een financiële functie, bij voorkeur in een  

productie omgeving; 

 Ervaring met SAP en business intelligence systemen is een pré; 

 Goede communicatieve vaardigheden; 

 Zelfstartend, nieuwsgierig, open-minded, flexibel en enthousiast. 

 

 

Geboden 

 

Een functie met ruimte voor eigen invulling en inbreng. Een groeifunctie binnen een internationaal productiebedrijf 

en een enthousiast team aan medewerkers. Uiteraard biedt Dutch Seafood Company een passend pakket aan 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Bij interesse kun je contact opnemen met de afdeling Personeelszaken (pz@klaaspuul.com of 0299-399342).  
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