Vacature
Voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van onze organisatie zoeken wij naar een:

Controller
32-40 uur per week

Functieomschrijving
In deze functie ben je eindverantwoordelijk voor:
 De complete (financiële) administratie van onze bedrijven.
 Het leiding geven aan een klein administratief team.
 Een accurate en tijdgebonden facturatiestroom.
 Het beheren en onderhouden van de personeelsadministratie en de verzekeringen.
 Het optimaliseren en verder automatiseren van (administratieve) processen,
managementinformatiesystemen, werkwijzen en procedures.
 Het ondersteunen en adviseren van het management.
 Het verzorgen van de balansen, winst- en verliesrekeningen en jaarrekening.

Functieprofiel
 Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 Afgeronde hogere (agrarische) bedrijfskundige, bedrijfseconomische of administratieve
opleiding.
 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 Coach- en leiderschapskwaliteiten.
 Communicatief vaardig.
 Analytisch sterk, accuraat, doortastend, vasthoudend en initiatiefrijk.
 Affiniteit met de agrarische sector is een pré.
 Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift.
 Kan werken onder tijdsdruk.
 Affiniteit met automatisering en beheerst administratieve software en MS Office.
 Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wij bieden
 Een afwisselende en uitdagende functie in een familiebedrijf met voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden.
 Goede arbeidsvoorwaarden welke wij afhankelijk stellen van kennis, kunde en ervaring.
 Een prettige werksfeer, een leuk team collegae en een no-nonsense cultuur.
 Werkplek op ons kantoor te Reutum.

Bedrijfsprofiel
Rundveehandel Frans ter Haar en Varkenshandel Ter Haar - Posthouwer zijn belangrijke
handelspartners voor rundvee- en varkensbedrijven in Nederland, Nordrhein-Westfalen en
Niedersachsen. Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van de varkens-en
rundveehouderij in ons werkgebied. Door samen te werken met onze leveranciers en afnemers
streven wij naar een goed rendement voor vee-en varkenshouders middels inzet, kennis, ervaring en
plezier. En dat alles met respect voor dier en milieu. Zie ook www.terhaarposthouwer.nl.

Reageren
Graag ontvangen wij uiterlijk 3 december een gemotiveerde sollicitatie gericht aan
sollicitatie@terhaarposthouwer.nl. Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met Koen ter
Haar via 06-15380124.

Vervolg van de procedure
Het vervolg van de procedure bestaat uit speeddates, één of meerdere gesprekken en het natrekken
van referenties. Afhankelijk van het verloop van de procedure kunnen wij in overleg met kandidaten
andere methoden gebruiken om te kijken of u past bij de functie en ons bedrijf.

