
 

 

FLORICULTURA  

Tropische planten zijn onze passie. Ons bedrijf is al sinds 1933 specialist in orchideeën en tropische planten. 

Als marktleider in uitgangsmateriaal van verschillende soorten orchideeën en anthuriums leveren wij 

jaarlijks wereldwijd tientallen miljoenen planten voor de opkweek tot potplant en snijbloem aan kwekers. 

Dit wordt allemaal gerealiseerd vanuit onze vestigingen in Nederland, India, Brazilië, Taiwan en de 

Verenigde Staten. De organisatie blijft groeien en professionaliseert. Daarom zijn wij voor onze vestiging in 

Heemskerk op zoek naar een: 

 

BUSINESS CONTROLLER 
 

BUSINESS CONTROLLER 

Als business controller opereer je zelfstandig en werk je in opdracht van de financiële directeur. Daarnaast 

werk je veel samen met andere afdelingen. Je ondersteunt hen, geeft advies bij (complexe) analyses en 

helpt met het nemen van de juiste beslissingen. Ook inventariseer je de informatiebehoefte van alle 

stakeholders en bent verantwoordelijk voor diverse managementrapportages.  

WAT ZIJN JE VOORNAAMSTE WERKZAAMHEDEN 

• Het verzorgen, verbeteren en analyseren van productie en financiële- managementrapportages. 

• Het coördineren en opstellen van het budget en begrotingen. 

• Het onderzoeken naar juiste kostprijzen. 

• Het versterken en efficiënt verbeteren van de administratieve organisatie en werkprocessen. 

• Het fungeren als sparringpartner voor de directie en het management. 

FUNCTIE EISEN 

• Een afgeronde HBO opleiding op het gebied van accountancy, economie of controlling. 

• Circa 2 jaar relevante werkervaring. 

• Je bent oplossingsgericht en hebt een positief denkvermogen. 

• Kritische houding met oog voor detail en efficiëntie. 

• Sterke adviserende communicatieve en overtuigende skills. 

• Ambitieuze en proactieve arbeidsethos. 

• Zelfstandig opererend en op zoek naar verbeteringen. 

• Goede beheersing van de Engelse taal. 

FLORICULTURA BIEDT  

• Een bloeiend en innovatief bedrijf met internationale kansen. 

• Een goed salaris, afhankelijk van jouw ervaring. 

• Een afwisselende baan met dynamiek en ruimte voor initiatief. 

BEN JE GEÏNTERESSEERD? 

Stuur dan uiterlijk 1 december jouw motivatie en CV naar hr@floricultura.com. Voor inhoudelijke vragen 

over de functie kan je contact opnemen met Richard Fleer, financieel Directeur, r.fleer@floricultura.com. 
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