Over ons
Maître Paul B.V. is marktleider in Nederland in vers diepgevroren patisserie en heeft zich ontwikkeld tot één van de
grotere industriële patisserie banketbakkerijen van Europa. In Tilburg werken dagelijks ongeveer met 230
medewerkers om zo efficiënt en kwalitatief hoogwaardig mogelijk patisserieproducten te realiseren. Maître Paul
B.V. maakt onderdeel uit van het familiebedrijf Châteraisé. Châteraisé is een merknaam op het gebied van
exclusieve patisserie in Japan.
Wij zijn als bedrijf en als werkgever continue in beweging. We hebben een informele bedrijfscultuur en er is
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Wil je meer weten over ons? Ga dan naar onze website voor
meer informatie en een overzicht van onze actuele vacatures: www.maitrepaul.nl.
De functie
Heb jij ervaring als Manager Finance, Controlling & ICT en ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen een
informele organisatie? Dan hebben wij een mooie positie voor een ervaren:

MANAGER FINANCE, CONTROLLING & ICT
(fulltime)

Het doel van de functie is het verder professionaliseren van de controlling en boekhoudkundige werkzaamheden
binnen Maître Paul B.V. Hierbij is het van essentieel belang dat je gevraagd en ongevraagd een bijdrage levert in
een continue verbeteringsproces, bijvoorbeeld stroomlijnen van rapportages en overzichten, zodat deze aansluiten
op het hoofdkantoor in Japan. In de functie ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de periode en
jaarverslaglegging, opstellen/coördineren van de forecast en budgettering, bewaken van de financiële positie van
het bedrijf, opstellen van financiële en bedrijfseconomische rapportages en overzichten. Je bent handson ingesteld
en werkt dus zelf mee in het team van 5 personen, die je formeel gaat aansturen op het gebied van Finance. Ook
stuur je twee personen aan op het gebied van ICT.
Profiel
Om in deze functie goed tot je recht te komen is het van belang dat jij jezelf herkent in het onderstaand
geschetste profiel:
 HBO of WO werk- en denkniveau, met een bedrijfseconomische opleiding;
 Uitstekende kennis van Excel en SAP;
 Minimaal 5 jaar werkervaring met boekhouding, budgettering, meerjarenplanning, accountancy, controlling
en financiële analyses;
 Doorlichten en optimaliseren van alle (financiële en administratieve) processen;
 In kaart brengen en bewaken van risico’s die de financiële positie van de organisatie beïnvloeden;
 Kennis t.b.v. de uitvoering van kostprijscalculaties en productieadministratie;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Beheersing van de Japanse taal
is een pré;
 De belangrijkste competenties zijn: flexibel, resultaatgerichtheid, probleemoplossend, zelfstandigheid, scherp
oog voor detail, signalerend vermogen, zorgvuldig, communicatie en samenwerken;
 Ervaring in een productieomgeving is een pré.
Wat bieden wij
Niet alleen onze producten, maar ook onze mensen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Er is ruimte voor
dynamiek, persoonlijke aandacht, opleiding, ontwikkeling en een prettige werkomgeving. Een marktconform
beloningspakket maakt dit aanbod compleet.
Interesse?
Graag ontvangen wij van jou een uitgebreide motivatiebrief en curriculum vitae. Deze kun je richten aan de HR
afdeling van Maître Paul B.V.: personeelenorganisatie@maitrepaul.com
Vragen?
Ben je enthousiast geworden maar zou je nog meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met de afdeling
HR via telefoonnummer 013-5951000.

