
                                                                                                             

Head of finance - Controller 

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan waarin je financiële vaardigheden combineert met 

commerciële, organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden? Dan nodigen we je 

uit om te reageren!  

Wat ga je doen?  

Als Head of finance – Controller ben jij de financiële navigatie van de organisatie. Je hebt de 

dagelijkse leiding over de afdeling finance (3 collega’s) en je bent verantwoordelijk voor de 

juiste, tijdige en efficiënte financiële registratie en rapportage van DSV zaden Nederland B.V. 

Je werkt nauw samen met, en rapporteert aan, de directie. 

Je ontwikkelt en verstrekt de organisatie van concrete managementinformatie, je bent 

verantwoordelijk voor de inrichting van financieel administratieve processen op de 

verschillende afdelingen, je ondersteunt bij het opstellen van procesbeschrijvingen en je 

initieert verbeterpunten in de organisatie. Samen met directie en de afdelingsmanagers werk 

je aan het opstellen en rapporteren van KPI’s.      

Wat zoeken we? 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Heb je ervaring opgedaan in een vergelijkbare 

functie en ben je toe aan een stap vooruit in je carrière? Of heb jij een aantal jaren in de 

accountancy gewerkt en wil je de overstap maken naar het bedrijfsleven? Herken jij jezelf in 

onderstaand punten?  

 HBO werk- en denkniveau; 

 Minimaal 3 jaar ervaring in een financiële - administratieve - organisatorische functie; 

 Slagvaardige leider die graag samenwerkt met collega’s; 

 Affiniteit voor verbeteringsprocessen; 

 Enthousiaste en proactieve houding; 

 Sociaal - communicatief vaardig zowel naar buiten als binnen DSV; 

 Ervaring met BI systemen, opstellen van Excel rapportages, dashboards;  

 Ervaring in het opstellen van jaarrekeningen & rapportages (opgedaan in de 

accountancy is een pré).  

 

Wie zijn wij? 

DSV zaden Nederland B.V. is een succesvol, modern en dynamisch bedrijf. De belangrijkste 

activiteiten van DSV zaden Nederland zijn toegespitst op de veredeling, veldproductie, 

verwerking, productontwikkeling en marketing van agrarische gewassen. Met ons 

enthousiaste team, motiveren we elkaar om je te ontwikkelen en om het gezamenlijk ieder 

dag weer een beetje beter te doen.  

 



Wij bieden 

Een fulltime aanstelling bij een internationaal opererend bedrijf. DSV zaden Nederland 

kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur waarbij teamwork en persoonlijke ontwikkeling 

belangrijke kernwaarden zijn. DSV zaden Nederland heeft een bedrijfsregeling met een goed 

pakket aan arbeidsvoorwaarden. Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Informatie 

Voor vragen over deze vacature kun je informeren bij Edwin van Sligter, directeur, tel. nr.  

06-15000949. Onze website: www.dsv-zaden.nl  

Solliciteren 

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?  Zoek jij een bedrijf dat groot genoeg is om je uit te 

dagen en te ontwikkelen, maar dat klein genoeg is om er echt persoonlijk toe te doen?  

Stuur dan je CV en motivatie naar Silvy Beckers, afdeling HR, silvy.beckers@dsv-zaden.nl 
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