Word onderdeel van een sterk groeiend familiebedrijf én draag tegelijkertijd
bij aan het reduceren van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ben jij onze nieuwe:

BUSINESS CONTROLLER
Als jij het in je hebt om niet alleen mee te denken over hoe we onze groei kunnen realiseren,
maar ook om onderbouwd input en advies te geven aan de organisatie... Dan ben jij de perfecte
Business Controller voor de Development-afdeling van N+P!

WAT BIEDT N+P JOU?
√ Max. €65.000,- bruto per jaar
√ Jaarlijkse bonus bij behalen van targets
√ Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling
√ Een dynamische en internationaal georiënteerde
werkomgeving met fijne collega’s en korte lijnen

√ Een goede pensioenregeling!
WAT ZIJN JOUW WERKZAAMHEDEN?

1. Opstellen en monitoren van verschillende NDP’s en business cases ten behoeve van
nieuwe N+P-locaties

2. Adviseren van en sparren met onze Chief Development Officer
3. Zorgdragen voor continuous improvement
4. Het oppakken van actiepunten die voortvloeien uit de verschillende financiële
rapportages die jij zelf opstelt

5. M&A-gerelateerde werkzaamheden (Corporate Finance & Finance Modelling) en de
daaruit voortvloeiende integratie-taken

WAT VRAGEN WE VAN JOU?

■ Je hebt een HBO-diploma Bedrijfseconomie of iets
vergelijkbaars

■ Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Business Controller,
het liefst binnen een internationale productie-omgeving

■ Je bent communicatief sterk
■ Je hebt ervaring met financiële software
■ Je spreekt Nederlands, Engels en Duits

SOLLICITEER
Stuur een mail naar

careers@npgroup.com
of neem contact op via
0485 348 550

WIE IS N+P?
N+P Group draagt al ruim 25 jaar bij aan een betere, groene
wereld. Dit doen wij door pionier en marktleider te zijn op het
gebied van productie en levering van alternatieve grond- en
brandstoffen, gebaseerd op niet recyclebaar afval. Wij zetten
niet recyclebare afvalstromen om tot bruikbare materialen,
waarmee primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen in
diverse industriële processen worden vervangen. Het doel van
N+P is om mondiaal uit te groeien tot een toonaangevende
producent en leverancier van duurzame grond- en
brandstoffen. Meer info vind je op www.npgroup.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ONTDEK WIE N+P IS

