
N+P Group is momenteel op zoek naar een ‘Business Controller’ die de organisatie voorziet 
van input en advies gericht op het nemen van strategische besluiten en het optimaliseren van 
de structuur van de organisatie.. 
 

 

In deze uitdagende, afwisselende rol functioneer je als aanspreekpunt en sparringpartner voor 
management en directie. Je bent hun partner in business en adviseert hen proactief over 
financiële en economische vraagstukken t.b.v. het financiële beleid van N+P Group en de 
uitvoering daarvan. Hierdoor draag je actief bij aan het behalen van bedrijfsdoelen en 
daarmee aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Als Business Controller rapporteer je 
aan de Manager Finance. 

 
De belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden  
 

• Opstellen van rapportages t.b.v. interne en externe stakeholders 
• Benoemen en monitoren van actiepunten voortkomend uit rapportages 
• Verantwoordelijk voor het opstellen en monitoren van business cases, begrotingen en 

prognoses (lange termijn budgetten) en bespreken van afwijkingen tussen realisatie 
en het vastgestelde budget 

• Het op eigen initiatief een bijdrage leveren aan de continue verbetering van 
managementinformatiesystemen, processen en procedures, in afstemming met 
andere afdelingen 

• Coördineren van werkzaamheden op het gebied van bijvoorbeeld jaarrekening, 
begroting en andere projectmatige activiteiten 

• Uitvoeren van interne controles en analyseren van financiële prestaties t.b.v. financiële 
verslaggeving en borging bedrijfsvoeringprocessen 

• Signaleren, analyseren en bespreekbaar maken van risico’s en opstellen van 
beheersmaatregelen 

• Uitvoeren van projecten 
• Investeringsaanvragen mede voorbereiden 

 

Wie zoeken wij? 

Om in de functie van Business Controller de gewenste resultaten te behalen, zoeken wij 
iemand met een solide financiële achtergrond maar vooral een stevige persoonlijkheid die 
ideeën helder kan overbrengen en mensen weet te overtuigen. Naast verantwoordelijk en 
resultaatgericht, ben je organisatiebewust en communicatief vaardig en heb je de drive om 
samen met alle collega’s onze business succesvol verder uit te bouwen. 

Jouw profiel 

• HBO/WO werk- en denkniveau 
• Opleiding HBO Bedrijfseconomie of vergelijkbaar 
• Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in een internationale 

werkomgeving 
• Kennis van financiële administraties en ervaring met financiële software, bij voorkeur 

Microsoft Dynamics 
• Ruime ervaring met Excel, PowerPoint en ervaring met Power BI is een pré 
• Beheersen van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift 

 
 
 

Business Controller 



    

Wie zijn wij? 
 
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.  
 
Wereldwijd adviseren wij onze klanten over nieuwe hergebruiksmogelijkheden en verzorgen 
wij onder andere analyses. We vragen in- en exportvergunningen aan, handelen wettelijke 
exportprocedures af en organiseren middels diverse modaliteiten de logistiek van de grond- 
en brandstoffen. Het doel van N+P is om mondiaal uit te groeien tot een toonaangevende 
producent en leverancier van duurzame grond- en brandstoffen. 
 
(Be)kijk voor meer informatie over ons bedrijf de volgende websites en filmpjes. 
Corporate website    
Subcoal website,    
Step into the world of N+P 
Corporate movie 
 

Wat bieden wij? 

Ondanks de sterke groei zijn wij een familiebedrijf met een informele werkomgeving en een 
prettige, persoonlijke werksfeer. Met gedreven collega’s streven we samen naar het beste 
resultaat voor zowel ons bedrijf als voor de werknemers.  

We bieden je een fulltime baan voor onbepaalde tijd, waarbij je inzet en de behaalde 
resultaten beloond worden met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder een bonusregeling. N+P stimuleert ontwikkeling en persoonlijke groei, en biedt 
ruime mogelijkheden om deze ontwikkeling en groei te realiseren. 

 

Contact 
Zoek je een nieuwe uitdaging en spreekt de bovenstaande omschrijving je aan? Stuur dan 
een mail met je CV en motivatiebrief naar careers@npgroup.com 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

http://www.np-recycling.nl/en/
http://www.subcoal-international.com/
https://www.youtube.com/watch?v=O7HRq9JOcj0
https://www.youtube.com/watch?v=afLMEmor3so%20
mailto:careers@npgroup.com

