Bedrijfsinformatie
Maître Paul B.V. gevestigd te Tilburg heeft zich ontwikkeld tot één van de grotere industriële banketbakkerijen van
Europa en maakt sinds april 2012 onderdeel uit van het Japanse bedrijf Châteraisé. Bij de locatie Tilburg werken
circa 200 medewerkers. Naast de Nederlandse markt beleverd Maître Paul ook klanten in o.a. België, Duitsland,
Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan. In het buitenland wordt voornamelijk met producten onder private label
gewerkt. De dynamiek van de markt zorgt ervoor dat we een flexibele organisatie hebben waarin kwaliteit hoog in
het vaandel staat. Mede dankzij deze zeer goede kwaliteit en de continue ontwikkeling van nieuwe producten, zijn
wij marktleider in Nederland.
Wegens vervanging zijn wij voor de afdeling Finance & ICT op zoek naar een

MANAGER FINANCE & ICT
(fulltime)

De functie
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 4 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.
Aanbod
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. De bedrijfscultuur is
informeel, en stelt zelfstandigheid en initiatief op prijs. Een marktconform beloningspakket maakt dit aanbod
compleet.
Informatie
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Gerard Vaes, Senior HR Adviseur, telefoonnummer 013-595
10 00.
Reageren
Graag ontvangen wij van jou een uitgebreide motivatiebrief en curriculum vitae. Deze kun je richten aan Maître
Paul B.V., t.a.v. Gerard Vaes, Senior HR Adviseur, Postbus 5010, 5004 EA, Tilburg of per e-mail
personeelenorganisatie@maitrepaul.com.
Noot voor recruitmentbureaus: we werken met zorgvuldig geselecteerde bureaus. Acquisitie op basis van deze vacature is niet zinvol noch gewaardeerd. Het verzenden van
ongevraagde profielen zal betekenen dat deze kandidaten worden behandeld als directe sollicitaties.

