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Assistent-Controller (32-40 uur) 
 

In verband met de groei van Grozette en de implementatie van een nieuw ERP-systeem zoeken wij ter 

ondersteuning van onze administratie een Assistent-Controller.  

  

Functieomschrijving 

Als Assistent-Controller ben je kritisch, analytisch en nauwkeurig. Je hebt een no-nonsense, handen uit 

de mouwen-instelling. Je speelt een belangrijke rol bij de implementatie en het toekomstig 

applicatiebeheer van ons nieuwe ERP-systeem Reflex/Unit4. Daarnaast zal je in deze nieuw gecreëerde 

functie (naast 2 collega’s) ook alle werkzaamheden uitvoeren die op de administratie voorbijkomen.  

De Assistent-Controller zal rapporteren aan de financieel directeur. 

 

Werkzaamheden: 

- Meewerken aan de verwerking van financiële mutaties (debiteuren, crediteuren, 

grootboek, bank/kas) 

- Assisteren bij de periode-afsluiting en het opstellen van periode rapportages 

- Assisteren bij de jaarafsluiting en het opstellen van jaarrekeningen 

-  Analyseren van het verbruik en de bewaking van administratieve grondstofvoorraden 

- Beheren van kostprijzen en bewaking van marges 

 

Wij zoeken: 

- Een kandidaat met een afgeronde HBO opleiding  

- Tenminste 5 jaar relevante werkervaring in een productieonderneming 

- Ervaring met Reflex/Unit4 en/of Exact is een sterke pré 

- Goede kennis van de Nederlands taal in woord en geschrift  

- Zeer goede kennis van MS Office 

- Flexibel 

- Goed gevoel voor humor 

 

Grozette biedt je: 

- Professionele organisatie, informele cultuur 

- Een prettige werksfeer met alleen maar gemotiveerde medewerkers 

- Dynamische en een internationale werkomgeving 

- Veelzijdige functie en verantwoordelijkheid 

- Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

 

 

 

Ben jij degene die wij zoeken? 

Stuur dan een motivatiebrief + C.V. onder vermelding van de functie Assistent-Controller, naar 

roely.slinger@grozette.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met 

Personeelszaken op telefoonnummer 0348-410264. 

 

Grozette B.V. produceert sinds 1963 een assortiment 

met kaasproducten voor de voedingsindustrie, 

foodservice en retail. Ons assortiment bestaat uit 

verse en lang houdbare kaaspoeders en geraspte 

kaas. Naast het Grozette merk worden ook producten 

onder private label gemaakt. Onze producten worden 

naar meer dan 30 landen geëxporteerd. 
 

 

Grozette heeft een reputatie opgebouwd als flexibele en betrouwbare leverancier van kaasproducten 

met een constante hoge kwaliteit. Om te garanderen dat wij aan de hoogste kwaliteitseisen 

voldoen, heeft Grozette o.a. FSSC 22000, Halal, Skal en Weidegang certificering. Innovatie en 

ontwikkeling zijn een essentieel onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Door middel van 

vooruitstrevende mogelijkheden en producttoepassingen blijven we concurrerend en interessant in 

de snel wisselende kaasmarkt.  

 
 

mailto:roely.slinger@grozette.nl

