
 

 
 

 
	
Job Tittle: Assistant Business Controller 

Job ID:  S712 

Company: Melitta 

Location: Gorinchem 

Industry: FMCG / B2C / B2B 

Job Type: Full-time (32-36 uur Part-time is bespreekbaar) 

 

Functie: 

Assistent Business Controller Benelux bij Melitta. Deze rol is een mooie 2e stap in je carrière als assistent 

(m/v) in een groeiend bedrijf (of een “bak aan ervaring” in BC (assistent-rol) en meerdere jaren ervaring). 

Melitta is bekend van de 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. Je ondersteunt de Senior Business 

Controller en de CFO bij periodieke maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen. Binnen business controlling heb 

je ervaring en ben je actief bezig met budgetten, actuals, forecast, omzet en brutomarge berekeningen. Je 

houdt van procesmatig werken, denken en doen, werkt graag analyses uit en denkt mee in processen op 

gebied van (kost)prijsontwikkeling, omzet en klanten analyses. Ervaring met dashboards en draaitabellen is 

een pré, waarin je van diverse data inzichtelijke informatie maakt (“data warehouse ervaring”). Je bent 

sterk analytisch en accuraat met cijfers en informatie richting Sales en je begrijpt snel de onderliggende 

oorzaken en weet die goed te duiden. Kennis van MS Office en Excel is een must, kennis van SAP is een 

sterke pré. Wij zoeken iemand die zelfstandig rapporten kan maken, initiatief neemt en die zelfstandig kan 

werken als assistent. Je stapt makkelijk op mensen af en pakt pro-actief zaken op. Je bent communicatief 

sterk en je staat stevig in je schoenen. Je werkt in een team nauw samen met Sales, Marketing, Finance en 

Supply Chain. Je rapporteert aan de CFO. Het kantoor is gevestigd in Gorinchem, met een kantoor in Lokeren 

België.  

 

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/WO, afgestudeerd Finance / Controlling / Bedrijfseconomie 

3 jaar relevante werkervaring (2e stap in je carrière) in Business Controlling 

Of een “bak aan ervaring” in Business Controlling (assistent-rol) en meerdere jaren ervaring 

Kennis van MS Office en Excel is een must 

Sterke kennis van SAP en Power BI is een pré 

Ervaring in een productiebedrijf is een pré 

Accuraat met cijfers en informatie, snel onderliggende oorzaken begrijpen 

Communicatief sterk, pragmatisch, zelfstandig, teamplayer en initiatiefrijk 

Vloeiend Nederlands en Engels 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

De opdrachtgever kent een passend salaris, binnen een totaalpakket van aantrekkelijke (secundaire) 

arbeidsvoorwaarden. 

 

Reageer DIRECT, mét cv 

Wij ronden deze procedure binnen 6-7 weken af 

 

 

Contact:  Huub Terpstra 

 h.terpstra@sterlingholmes.com 


