
 
 
 
 

  

Abemec zoekt een enthousiaste en gemotiveerde: 
 

Manager Finance & Control 
met standplaats Veghel 

 
Ben jij op zoek naar een hands-on MT functie binnen de agrarische sector, met een dynamische 
handelsmentaliteit? Abemec biedt jou een fulltime baan als Manager Finance & Control. 
 
Waar ga jij je mee bezighouden?  
De Manager Finance & Control geeft op coachende wijze leiding aan de afdeling Finance & Control en 
haar afdeling IT; in totaal 10 fte. Op basis van gedegen analyse, maakt de Manager Finance & Control 
de financiële- en bedrijfseconomische situatie inzichtelijk en beheert de benodigde bestuurlijke 
informatievoorzieningen. Het MT bestaat uit twee personen (Algemeen Directeur en Manager Finance 
& Control). De Manager Finance & Control is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, formuleren en 
implementeren van strategische- en operationele plannen en het budget voor de volgende 
resultaatgebieden: 
 

Finance & Control 

• Eindverantwoordelijk(e) voor het organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden ten 
behoeve van een integere financiële administratie; 

• Verantwoordelijk voor het opzetten, inrichten en beheren van de financiële organisatie, 
systemen, processen en rapportagestructuren, het beheren en uitgeven van 
systeemautorisaties en het monitoren van de opvolging van AO/IC; 

• Eindverantwoordelijk(e) Risk- and Cash Management (signaleren en acteren); 

• Verantwoordelijk voor het opstellen- en monitoren van begrotingen, budgetten en prognoses, 
het analyseren van verschillen (revised forecast) en - waar nodig - bijsturen; 

• Verantwoordelijk in het adviseren van de Directie en haar Managers, ten aanzien van 
bedrijfseconomische en financiële aangelegenheden; 

• Verantwoordelijk voor het verzamelen, vastleggen en analyseren van financiële gegevens en 
het opstellen van jaar-, kwartaal- en maandrapportages, alsmede het rapporteren van 
bevindingen en aanbevelingen aan het Management en de Raad van Commissarissen;  

• Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en formuleren - na goedkeuring - van 
investeringsplannen. 

IT-beheer 

• Eindverantwoordelijk(e) voor het organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden ten 
behoeve van de afdeling IT; 

• Verantwoordelijk voor het opzetten, inrichten, innoveren en beheren van de IT organisatie 
binnen Abemec; 

• Eindverantwoordelijke(e) voor het beheer van IT middelen en programma management. 
 
Facilitair beheer 

• Verantwoordelijk voor beheer en coördinatie van raamcontracten voor operationele 
faciliteiten. 



 
 
 
 

  

 
Wat bied jij ons: 

• Je beschikt over een Master / Bachelor Degree in Finance (Accountancy of Bedrijfseconomie), 
bij voorkeur met aanvullende financiële opleidingen. 

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Controller / Manager Financiën van een zelfstandige 
bedrijfseenheid. 

• Je hebt ervaring met rapportering binnen een internationale omgeving (internationale RVC). 

• Je hebt ervaring als Projectleider en multi disciplinaire aansturing van in het bijzonder 
geautomatiseerde informatiesystemen. 

• Ervaring met Microsoft Dynamics AX & PowerBI is een pré. 

• Je hebt kennis van bedrijfsprocessen, control- en audittechnieken. 

• Uitstekende beheersing van de Engelse en Duitse taal, zowel in woord als geschrift. 

• Affiniteit met de agrarische sector is een pré. 

Voor alle medewerkers van Abemec gelden de basiswaarden Passie voor ons vak, Altijd scherp blijven 
en Werken aan morgen. 

Ben jij dé Manager Finance & Control die het verschil maakt? 
Klik dan hier: personeel@abemec.nl stuur je motivatiebrief en CV naar ons door en wie weet ben jij 
binnenkort onze nieuwe collega! 
 
Voor meer informatie; neem contact op met Hans Quint (Algemeen Directeur) of Marianne van Gils 
(HR-Manager) op telefoonnummer 0413-38 28 27.  
 
Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om deze vacature te 
delen via e-mail of Social Media. 
 
Een assessment en persoonlijkheidsanalyse maken deel uit van deze selectieprocedure.  
 
Abemec werft zelf voor deze vacature. Kandidaten van externe bureaus worden niet in behandeling 
genomen. 
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