
 
 

 
 

Business/Financial controller 

 
De Smaakspecialist 
De Smaakspecialist is een organisatie met een missie: verantwoorde voeding toegankelijk 
maken voor iedereen. Naast het biologisch productassortiment, spelen kennis- en 
inspiratiedeling een belangrijke rol. De impactprojecten KidsProef, Organic 
Kitchen en Bio Proeflokaal leveren hier een substantiële bijdrage aan.  
 
Dagelijks genieten miljoenen mensen van onze producten van de merken: BioToday, Smaakt, 
RAW Organic Food en Consenza. Onze producten zijn (inter)nationaal verkrijgbaar.  
Wij zijn erop gericht om de aanschaf van biologische producten laagdrempelig te maken en 
daarbij zoveel mogelijk mensen te inspireren om verantwoord te eten. Ons hoofdkantoor 
bevindt zich in Ulvenhout AC op Landgoed Luchtenburg. Wij hebben een distributiecentrum 
in Tilburg en verschillende productielocaties.  
 
Als gevolg van onze groei zijn wij op zoek naar een Business/Financial controller. 
 
In deze functie ben je een sparringparter van de directie en verantwoordelijk voor tijdige 
analyse en accurate rapportering van alle entiteiten en consolidatie van de groep. Je 
verzorgt de noodzakelijke managementrapportages die richting geven aan de activiteiten 
van de organisatie. Je stuurt het Finance team (vier medewerkers) aan. 
 
Met jouw financiele achtergrond en -ervaring ben je een business partner om met de teams 
de kwaliteit van de aan de rapportage gerelateerde processen te bewaken en te verbeteren. 
Je leidt het team Finance en rapporteert aan de Directeur Finance en Operations. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• adviserende rol richting directie en de verschillende bedrijfsonderdelen; 

• verzorgen en analyseren van structurele en ad hoc rapportages (de week-, kwartaal- 
en jaarafsluiting rapportages); 

• verbeteren van de managementinformatievoorziening en processen in de 
organisatie; 

• zorgdragen voor de financiële boekhouding en deze vertegenwoordigen op 
strategisch (directie) niveau; 

• fiscale werkzaamheden; 

• onderhouden en optimalieren van de administratieve organisatie; 

• actieve rol in diverse projecten; 

• aansturen van vier administratief medewerkers. 
 
De ideale kandidaat: 

• heeft een afgeronde HBO/WO opleiding (sterke voorkeur voor BE of Accountancy); 

• heeft tenminste vijf jaar relevante werkervaring; 

• heeft kennis van boekhouding, bij voorkeur binnen FMCG; 

• werkt accuraat en resultaatgericht, weet hoofd en bijzaken van elkaar te 
onderscheiden; 

• is analytisch sterk; 



 
 

 
 

• weet de mogelijkheden van ERP-systemen te benutten en te optimaliseren; 

• kan signalen vanuit de organisatie doorvertalen naar oplossingen; 

• beheerst de Nederlandse als de Engelse taal en is en communicatief vaardig; 

• is ondernemend en heeft realisatiekracht; 

• neemt initiatief en is creatief in het vinden van oplossingen en heeft een hands on 
mentaliteit; 

• woont in de regio Breda (max 20 kilometer) 
 
Wat kan je van ons verwachten? 

• een 40-urige werkweek waarin jij impact kunt maken in de bio-wereld; 

• marktconform salaris en voorwaarden; 

• werken midden in de natuur op Landgoed Luchtenburg met dertig enthousiaste 
collega’s!  

• één-op-één traject met een personal coach; 

• elke dag een heerlijke home-made bio lunch; 

• mogelijkheid om wekelijks deel te nemen aan een sport programma; 

• laptop en telefoon van de zaak. 
 

Werken bij de Smaakspecialist is een unieke kans om je kennis en ervaring te vergroten in 
een groeiende, dynamische wereld van healthfood. Interesse en beschikbaar op korte 
termijn? Stuur dan je CV en korte motivatie naar HRM@desmaakspecialist.nl t.a.v. Daiëlle 
Rikken.  
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