
	

 
 

Job Title:  Financial Controller Benelux 

job ID:    S621 

Location:  Gorinchem 

Industry:   Finance / FMCG / Non Food 

Job type:   Full-time 

Functie:  

Financial Controller Benelux bij Melitta is een mooie financiële rol in een groeiend bedrijf. Bekend van 

de grote, sterke merken Melitta, Toppits, Swirl en Granini. Met internationale productie-units in diverse 

landen; van koffie en koffiefilters tot en met espressomachines en huishoudproducten. Melitta is actief in 

zowel B2C- als B2B-kanaal met hoogwaardige producten. Dat verwachten we ook van de Financial 

Controller bij Melitta, met de precisie van een Zwitsers horloge; “loopt altijd, is altijd op tijd, we doen wat 

we zeggen en zeggen wat we doen”. Ben jij sterk analytisch, klant- en resultaatgericht en goed in 

projectmatig werken waarbij kwaliteit voorop staat, dan zoeken we jou. Hierbij is een helicopterview 

met overzicht van je werk en inzicht in de processen een absolute voorwaarde voor succes. Je bent 

(mede)verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledig financiële en boekhoudkundige diensten die 

de bedrijfsprocessen van de Sales Unit ondersteunen binnen Melitta Benelux. Je ondersteunt de CFO en 

Finance Manager bij de maandelijkse boekhoudkundige activiteiten, maandrapportages en efficiënte 

periodieke afsluitingen in lijn met de planning op korte en middellange termijn. Daarbij help je mee bij 

het realiseren van de nieuwe Finance-strategie en het optimaliseren van processen en systemen binnen 

Finance Benelux. Wij zoeken een stevige persoonlijkheid, type ondernemer, proactief, initiatiefrijk en 

hands-on, die zelfstandig en pragmatische kan werken. Je werkt nauw samen met Finance, Control, 

Sales, Marketing en Supply Chain. Je rapporteert aan de Finance Manager, waarbij je in de eerste 

opstart nauw samenwerkt met en begeleid wordt door de CFO. Het kantoor is gevestigd in Gorinchem, 

met een kantoor in Lokeren België̈.  

Opdrachtgever: 

Onze opdrachtgever Melitta Benelux is onderdeel van het familiebedrijf de Melitta Group, met haar 

oorsprong in Duitsland (1908) en vestigingen in diverse landen in de wereld. Melitta is als merk bekend 

van de koffiefilterzakjes, maar is daarnaast ook het bedrijf achter de merken Toppits, Swirl en Granini. 

Verder maakt Melitta koffiezetapparaten en andere koffietoebehoren. Melitta is actief in het Retail- en 

Foodservice-kanaal, zowel B2C als B2B. Melitta Nederland is gevestigd in Gorinchem en onderdeel van 

de Melitta Benelux-organisatie (35 werknemers), met een Belgische vestiging in Lokeren. 

Melitta is een groeiend en gezond bedrijf waar eigen initiatief en ondernemerschap zeer gewaardeerd 

wordt. Vrijheid en zelfstandig werken in een dynamische omgeving zorgt voor veel creativiteit en een 

hands-on aanpak richting de nieuwe generatie afnemers. Melitta is marketing-sales organisatie, er 

wordt met grote regelmaat geïnnoveerd en NPD’s geïntroduceerd.  

 



	

 

Functie-eisen:  

- HBO-economie 

- 4 á 5 jaar relevante werkervaring in Finance 

- Sterke kennis van boekhoudprocessen, kennis van SAP en Power BI is een pré Kennis van MS 

- Office en specifiek Excel is een must 

- Accuraat in cijfers en informatie, snel onderliggende oorzaken begrijpen Communicatief sterk en 

- business driven, type ondernemer 

- Hands-on, proactief, pragmatisch, zelfstandig, initiatiefrijk 

- Vloeiend Nederlands en Engels, Duits is een pré  

Arbeidsvoorwaarden:  

De opdrachtgever kent een totaalpakket van zeer aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden. 

 

Volg onze LinkedIn Company Page om op de hoogte te blijven van onze nieuwste vacatures!  

Reageer DIRECT, mét cv 

Wij ronden deze procedure binnen 6 weken af  

Contact:  Huub Terpstra 

   h.terpstra@sterlingholmes.com 

 

 

 


