
 
 

 
 

 
 
Gebrs van Aarle B.V. is een groothandel in AGF (aardappelen, groenten & fruit). Wij leveren 
dagelijks een zeer ruim assortiment (vers) producten aan onze klanten (speciaalzaken, land-
boerderijwinkels, ambulante handel en foodservice). Met ruim 70 vaste medewerkers zijn we 
een middelgroot bedrijf binnen onze sector. 
 
De organisatie is volop gegroeid en in beweging de afgelopen jaren; mede daarom hebben we 
nu behoefte aan een: 

 
FINANCIEEL MANAGER m/v | Fulltime 

(tevens MT-Lid) 

 
 
Functieomschrijving:  
Als financieel manager ben je verantwoordelijk voor de afdeling Finance & ICT. De afdeling 
bestaat uit 4 medewerkers. Je bent eindverantwoordelijke en tevens initiator voor het financieel 
& ICT strategisch beleid. Je bent lid van het managementteam (Commercie, Logistiek, HRM, 
Finance & ICT). Je coacht je collega’s in het interpreteren van financiële informatie, het 
vertalen van bevindingen naar verbetermogelijkheden en het opvolgen daarvan.  
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Opstellen van doelstellingen en budgetten en zorgdragen voor de implementatie van 
de strategie.  

 Business partner richting directie en management team; hierbij hoort ook het geven 
van gevraagd én ongevraagd advies; 

 Je ziet toe op een maximaal rendement uit investeringen in mensen, middelen en 
systemen. 

 Optimaliseren van business control binnen de organisatie. 
 Wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse rapportages, reviews, forecasting en 

budgeting. 
 Verder definiëren van KPI's, trends en dashboards alsmede deze samen met ICT te 

ontwikkelen; 
 Vaststelling van financiële resultaten, inclusief betrouwbare financiële en operationele 

rapportages die de organisatie helpen te besturen, én bijsturen;  
 Initiëren en realiseren van (verbeter)projecten, zowel gericht op de business als op 

controlling zelf; 
 Het (financieel) begeleiden van diverse projecten;  
 Brede ondersteuning in het ICT-landschap en de switch maken naar system driven 

data analytics o.a. door een sleutelpositie te bekleden in de implementatie van het 
nieuw aangekochte ERP systeem.  

In de fase waar de organisatie zich op dit moment bevindt heb je de unieke kans om een 
sturende en leidende rol te nemen om samen met je mede MT-leden en collega’s de nieuw 
ingeslagen weg tot een groot succes te brengen. In deze fase wordt naast je financiële 
kwaliteiten ook de ondernemer in jezelf aangesproken.  
  



 
 

 
 

 
 
De ideale kandidaat is ambitieus, analytisch scherp, flexibel, werkt zelfstandig, is 
communicatief en heeft een sterke drive voor kwaliteit. Je bent een enthousiaste en 
inhoudelijk sterke financial met een gezonde dosis eigenaarschap en ondernemersgeest. Je 
kunt procesmatig en analytisch denken en vooruit plannen waarbij je doelgericht en hard 
toewerkt naar een resultaat. Daarnaast kun jij je collega’s op de juiste manier coachen en 
motiveren.  

Ervaring in een vergelijkbare rol, waarbij je hebt laten zien een goede business partner te 
zijn, is zeer waardevol. Je bent een enthousiaste persoonlijkheid die verwachtingen graag 
waarmaakt, maar nog liever overtreft. 

Ervaringsprofiel: 

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in vergelijkbare posities; 
 Relevante financiële opleiding op minimaal HBO-WO niveau  
 Volwaardig business partner voor de commerciële organisatie; 
 Overtuigend cijfermatig inzicht, in staat bevindingen en adviezen helder te 

presenteren; 
 Vermogen tot realiseren van projectresultaat; 
 Analytisch buitengewoon scherpe persoonlijkheid; 
 Vermogen om prioriteiten te stellen en te relativeren, want niet alles kan nou eenmaal 

in één keer; 
 Excelleert zowel op strategisch inzicht als op operationele betrokkenheid;   
 Kijkt constant vooruit, analytisch sterk en verbeter- en oplossingsgericht; 
 Gezond ambitieniveau en overtuigingskracht;  
 Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift , eventueel 

aangevuld met Duits;  
 Sterke voorkeur voor ervaring in een FMCG | Productie omgeving. 

Standplaats: Schijndel 

Salaris: marktconform 

Sollicitatie 
Bent u geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je sollicitatie met een curriculum vitae naar 
sollicitatie@aarlegebrs.nl. 
Voor nadere informatie kunt u bellen naar Marjon van Aarle (073) - 54 41923.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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