
 
 
 

Klaas Puul B.V. is al 50 jaar één van de toonaangevende leveranciers van Noordzee-  
garnalen, tropische garnalen en traditioneel gerookte zalm. Met zeven vestigingen verspreid over West-
Europa en Afrika (Marokko), meer dan 3000 medewerkers en een omzet van 170 miljoen heeft Klaas Puul BV 
het hele productie- en verwerkingsproces in handen. 
 
Klaas Puul BV wil groeien en professionaliseren en zoekt daarom nu een assistent controller om dit mogelijk 
te maken, het is dus een gloednieuwe functie bij een organisatie waar je de schakel kan zijn tussen de 
finance en de productie. Wil je meer informatie over Klaas Puul, kijk dan op de website www.klaaspuul.com. 
 
Functiebeschrijving 
Samen met jouw collega’s ben je actief in een dynamische markt, namelijk de verwerking van verse en 
gevroren garnalen. Je krijgt inzicht in alle facetten van het productieproces (van vangst, pellen in Marokko, 
verwerking en verpakking). Je werkt nauw samen met de Plant Controller en krijgt daarbij je eigen taken en 
verantwoordelijkheden. Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het opstellen en analyseren van 
rapportages binnen de organisatie. Als assistent 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 kostenrapportages;  

 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 de plantcontroller het verder optimaliseren van plant control binnen Klaas 
Puul;  

 Diverse projecten.  
 

Profiel 

Voor deze rol zoeken wij 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 (net) afgeronde financieel of bedrijfseconomische HBO/WO-opleiding;  

 Maximaal 3 jaren ervaring in een financiële functie,  
bij voorkeur in een productie omgeving;  

 Ervaring met SAP en business intelligence systemen (in combinatie  
met goede Excel skills);  

 Goede communicatieve vaardigheden;  

 Zelf startend, nieuwsgierig, open-minded, flexibel en enthousiast.  

 
 
 

http://www.klaaspuul.com/


 
 
 
Geboden 

Een uitdagende (starters)rol bij een dynamisch productiebedrijf met een eigen identiteit in 
Volendam. Geen gespreid bedje, maar ruimte voor eigen invulling en inbreng in een nuchtere 
cultuur met een ambitieuze professionaliseringsslag en daarbij behorende doorgroeimogelijkheden! 
Uiteraard biedt Klaas Puul een passend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Laudame Financials verzorgt het werving & selectietraject voor deze vacature. Bij interesse kun je 
contact opnemen met Albert Mastenbroek (Mobiel: 06 18 78 99 49).  
Direct solliciteren kan via de website van Laudame Financials. 
 
 

 

https://www.laudame.nl/vacatures/vacature:assistent-controller-plantcontrol-vac-00696.htm

