
 

 

 

Vliegende Plant Controller Oost- & West-Vlaanderen 

Voor een internationale speler actief in de voedingsindustrie regio West-Vlaanderen zijn wij op zoek 

naar een Plant Controller (nieuwe functie). Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor de controlling 

van drie Belgische productiesites. Het is een functie met veel verantwoordelijkheid en autonomie 

waarin je de schakel bent tussen Finance en Productie. Een groeiende onderneming dus, met heel wat 

leuke uitdagingen in het verschiet! 

 

Hoe ziet jouw dag eruit ? 

- Je rapporteert rechtstreeks aan de Group Controller (hoofdkwartier in Oost-Vlaanderen). 

- Je bent de business partner van de Plant Manager voor 3 verschillende productie-entiteiten 

verspreid over West-Vlaanderen. 

- Je bent de schakel tussen Finance, Productie en Supply Chain. 

- Je staat in voor een accurate berekening en opvolging van de standaard kostprijzen en de 

intercompany prijzen vanuit de verschillende productie plants. 

- Je staat in voor de correcte invoer van kostprijzen in SAP alsook de controle ervan (master 

data beheer van receptuur, verpakking mix, labour routings en vaste kosten). 

- Je bent verantwoordelijk voor analyse van kostprijzen en marges op product niveau. 

- Je assisteert in de berekening en opmaak van budgetten, forecasting en variantie analyses. 

- Je verzorgt en analyseert accurate financiële en operationele rapportages en communiceert 

deze aan de verschillende stakeholders betrokken in het proces. 

- Je bent verantwoordelijk voor het analyseren en optimaliseren van de productiekosten door 

actief aanwezig te zijn op de productievloer en in dialoog te gaan met de productieleiding.  

- Je bent verantwoordelijk voor een efficiënt stockbeheer. Je analyseert voorraadbewegingen 

en bepaalt een optimaal aankoopbeleid in samenspraak met de warehouse manager. 

 

Wat verwachten van jouw profiel ? 

- Je hebt een master diploma op zak in een economische en/of technische richting (TEW, 

Handelswetenschappen, Industrieel Ingenieur of iets soortgelijk). 

- Je hebt een passie voor Finance & Operations. 

- Bij voorkeur heb je reeds 2 jaar of meer ervaring als (plant) controller. 

- Je bent vlot tweetalig Nederlands/Engels en hebt een goede kennis van het Frans. 

- Ervaring in een productie omgeving is een must. Ervaring binnen de voeding is een pluspunt. 

- Kennis van ERP systemen is een must. Ervaring in SAP is een pluspunt. 

- MS Excel heeft voor u geen geheimen. 

- Je bent IT-minded. 

- Je neemt graag initiatief en hebt een go-getters mentaliteit. 



 
- Je bent analytisch sterk en nauwkeurig in de uitvoering van je job. 

- Je bent kritisch ingesteld en gezond assertief om zaken tot op de bodem uit te zoeken. 

- Open en transparante communicatie draag je hoog in het vaandel. 

- Je werkt goed in teamverband maar kan ook zelfstandig werken. 

- Je hebt een positieve mindset en de ambitie om continue te verbeteren. 

- Je bent flexibel om te pendelen tussen verschillende locaties in West- en Oost-Vlaanderen. 

Ons aanbod : 

- We garanderen we een informele sfeer en een vlakke organisatie structuur. 

- Je krijgt veel autonomie en de kans om je stempel te drukken. 

- Wij staan open voor extra opleidingen en carrièrecoaching. 

- Een competitief salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen incl. een bedrijfswagen. 

 

Over de groep : 

- De groep is internationaal actief met vestigingen in België, Nederland, UK en Polen. 

- Over de voorbije drie jaar hebben we als groep een zeer sterke groei gerealiseerd. De 

geconsolideerde omzet is gestegen van 104 mio EUR in 2016 naar 158 mio EUR in 2018. Dit 

deels door gerichte overnames en de opstart van nieuwe productie vestigingen alsook ten 

gevolge van organische groei binnen de bestaande marktsegmenten. 

- Kortom : een dynamisch bedrijf met veel groeipotentieel in een smaakvolle sector. 

 

INTERESSE? 

Contacteer ons via: 

 

Berdien Vrijders 

Senior Executive Recruiter  

berdien@takingturns.be – 0494/34 29 87 

 

Griet Vanneste 

Managing Partner Taking Turns 

griet@takingturns.be – 0468/16 33 25  
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