
            

                       

Vacature Business Controller (Full-time) 
Wegens groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een Business Controller met affiniteit richting inkoop/verkoop. Als 
Business Controller bij Tebben BV ben je onderdeel van het MT  en werk je samen in een klein team, met als belangrijkste doel 
het bedrijf elke dag beter te maken.  
Tebben BV volop in ontwikkeling en één van de cruciale onderdelen van het bedrijf is het voeren van een kloppende 
administratie. Dit betekent voor jou een veelzijdige baan, geen enkele dag is hetzelfde.  
Je bent in staat om zelfstandig verbeterprocessen door te voeren en vergeet niet je collega’s hierin mee te nemen. 
De communicatielijnen zijn kort, snel schakelen gaat gemakkelijk.  
Belangrijk is dat je verder denkt dan vandaag, projectmatig kunt werken en een goede helikopter view hebt. Je weet overzicht te 
behouden, prioriteiten te stellen en bent voorbereid op de dag van morgen. Als controller is sturen op verkoop minstens zo 
belangrijk. Marge bewaking en korstprijs bewaking zijn juist cruciaal binnen onze organisatie.  
 
Ons bedrijf 
 
TEBBEN BV is specialist in het raspen, snijden, schaven en stiften van kaas. TEBBEN BV produceert kaas van hoge kwaliteit en 
levert deze aan horecagroothandels, snackindustrie en retail ketens. Op weekmarkten heeft TEBBEN BV direct contact met 
consumenten, zo kennen wij hun culinaire wensen. Trots zijn wij ook op de productie van de eigen dagverse koe- en 
buffelmozzarella. TEBBEN is IFS, RSPO, SQMS en SKAL gecertificeerd, aangesloten bij GEMZU (Keurmerk Geraspte Kaas) en wordt 
gecontroleerd door het COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel)  Binnen ons bedrijf werken 50 
personen. 
 
Werkzaamheden: 
 

• Het uitvoeren van controle op ingevoerde boekingen. Het tijdig signaleren van afwijkingen, risico's en achterstanden 
alsmede het rapporteren van en adviseren over knelpunten aan de directie.  

• Het opzetten van een gedegen kostprijs structuur, welke als basis kan dienen voor de afdeling verkoop. Deze structuur 
zal ook als basis dienen voor periodieke rapportage.  

• Het beoordelen van marges, afvalpercentages, uitvalpercentages per product en kunnen vertalen in actiepunten / 
adviespunten richting productie. 

• Het opstellen van bedrijfseconomische analyses, periodieke rapportages en het beoordelen van investeringsaanvragen. 
Het opstellen van liquiditeitsprognoses, begrotingen en het uitwerken van investeringsplannen. 

• Het kunnen opstellen van kostprijsberekeningen, met daarbij een juiste onderbouwing van directe en indirecte kosten. 
• Het volgen en beoordelen van goederenstromen, zowel in gewichten als in bedragen. 
• Deelnemen in diverse projecten zoals de implementatie van een nieuw ERP systeem, nieuw financieel systeem en de 

digitalisering van inkoop- en kostenfacturen. 
• alle afdelingen voorzien van benodigde adequate financiële overzichten en analyses, teneinde de besluitvorming op die 

afdeling financieel te kunnen onderbouwen. 
• Leiding geven aan de afdelingen inkoop / afroep en administratie, deze afdeling bestaat uit 3 personen. 
• Bij voldoende affiniteit een belangrijke rol spelen bij de inkoop van grondstoffen, hulpgoederen en 

verpakkingsmaterialen. 
 
 

Wat vragen wij van jou: 
 

• HBO administratief werk- en denkniveau. 
• Gedegen kennis van administratie en fiscale regelgeving.  
• Affiniteit met IT en inkoop. 

 
Naast bovengenoemde ben jij een loyale collega waarmee en waarop wij kunnen bouwen. Je bent de cijfermatige expert met 
een verbindend karakter en neemt de nodige ervaring mee op gebied van Excel (waaronder draaitabellen) en andere systemen 
zoals Profin en Minox. Werkervaring binnen de food is mooi meegenomen! 
 

Wat bieden wij: 

• Een afwisselende, zelfstandige baan met veel verantwoordelijkheid in een (jong) gezellig team. 



• Een aangename werkomgeving in een prachtig bedrijf met veel potentie. 

 

Interesse? 

Stuur dan je cv en motivatie naar hanneke@tebbenkaas.nl.   
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Hanneke Jessen, HR-adviseur, telefoon 077-3243000.  
Je kunt reageren tot 21 februari 2023. Voor meer informatie over TEBBEN zie www.tebbenkaas.nl. 
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