Neele-Vat is één van de grootste fullservice logistieke dienstverleners in de regio Rotterdam. Het
familiebedrijf, dat reeds langer dan 100 jaar bestaat, heeft een ijzersterke reputatie en is in staat een
maatwerkoplossing te bieden voor elk onderdeel van de logistieke keten, of het nu gaat om alle vormen
van transport, opslag, warehousing of afvullen en ompakken en douanediensten.
Neele-Vat is de afgelopen twee jaar door autonome groei en overnames verdubbeld in omzet naar ruim
€ 500 mln. en telt meer dan 1.000 medewerkers verspreid over 27 vestigingen in 10 landen (Europa, US
en Verenigde Arabische Emiraten). De onderneming, min of meer een matrixorganisatie, verleent haar
diensten vanuit 9 Business Lines met daaronder een 50tal Business Units, elk met een eigen markt- en
dienstenpositionering. Neele-Vat heeft een familiaire, informele cultuur met een doenersmentaliteit en
veel ondernemerschap. Zeer recent is het nieuw gebouwde kantoor in Rotterdam betrokken.
Ook de komende jaren zet Neele-Vat in op verdere groei. De afdeling Finance (25 fte), bestaande uit de
teams Accounts Payable, Accounts Receivable, Relatiebeheer, Financial Control en Business Control
vormt hierin een essentiële schakel. Om de onderneming nog optimaler te faciliteren wordt de afdeling
Business Control versterkt met een ambitieuze

Manager Business Control
Als Manager Business Control geef je leiding aan het team (4 fte) en ben je aanspreekpunt voor het
operationeel management van de Business Units. Met je afdeling ben je verantwoordelijk voor de
informatievoorziening die de besluitvorming op strategisch, tactisch en operationeel niveau
ondersteunt.
Samen met je collega’s ben je continu op zoek naar verbeteringen in de operationele en financiële
performance en het challengen van de organisatie om het iedere dag een beetje beter te doen.
Business Control heeft een actieve rol in de planning & control cyclus van de Business Units, zoals in
het budget- en forecastproces, de maandafsluiting en de periodieke managementrapportages inclusief
analyses en verbetervoorstellen. In samenspraak met de Business Units bouw je een dashboard met de
relevante KPI’s, geef je inzicht en neem je initiatieven om tot marge- en resultaatverbeteringen te
komen. Je bent ook betrokken bij businesscases rondom investeringen en overnames.
Doelstelling is om de afdeling Business Control als volwaardige proactieve businesspartner te
positioneren waar het management van de Business Units niet omheen kan. Van de Manager Business
Control wordt verwacht dat deze in staat is om een relatie te bouwen met het management van de
Business Units en hen te ondersteunen bij het verbeteren van de performance. Je snapt de dynamiek in
deze bedrijfstak en dat je aanpak elke keer anders kan zijn. Je bent gewend ongebaande paden te
bewandelen om draagvlak te creëren, altijd vanuit een gezamenlijk belang! Het management ziet je als
een waardevolle partner, scherp, maar constructief en oplossingsgericht.
Vanuit je eerder opgedane kennis en ervaring optimaliseer je het gebruik van Power BI binnen de
afdeling Business Control en draag je bij aan de toepassing van vernieuwde technieken op het gebied
van data-automatisering en -visualisaties.
Eigen initiatief en verantwoordelijkheid is de norm, je presteert als team, met oog voor de belangen van
andere afdelingen. Daarbij stel je je op als een pragmatisch leider die zelf ook de handen uit de mouwen
steekt. Je hebt impact vanuit kennis en expertise en weet dit te benutten om jouw team door te
ontwikkelen en te professionaliseren, vanuit een duidelijke visie op de rol van Business Control. Jouw
passie en aandacht voor continu verbeteren weet je over te brengen op jouw team. Je bent een
motivator en verbinder voor je team. Je bent in control en hebt het overzicht.
De Manager Business Control is onderdeel van het Finance MT en rapporteert aan de Finance Manager.
Standplaats is Rotterdam, je bent bereid periodiek andere vestigingen in Nederland en incidenteel in het
buitenland te bezoeken.
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Je ervaringsprofiel:

Afgeronde financieel-economische opleiding op hbo-/wo-niveau, eventueel aangevuld met een
RC-/QC-opleiding

Aantal jaren relevante werkervaring als Business Controller voor een zelfstandige
onderneming/Business Unit

Leidinggevende ervaring is een pré

Ervaring binnen een internationale, multi dienstverlenende organisatie, logistiek is een pré

Kennis en ervaring met BI Tooling

Ervaring met het voeren van overleg op managementniveau

Beheersing van de Engelse taal
Je competentieprofiel:

Verbindend manager met sterke sociale voelhorens

Mens- en resultaatgericht

Overtuigende professional met een samenwerkingsgerichte stijl

Analytisch sterk

Ondernemend en initiatiefrijk

Meewerkend voorman met een hands-on instelling
Wat bieden we?

Een prima salaris

Bonusregeling

Auto van de zaak

Prima overige secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder pensioen, training en opleiding, etc.

Een mooie groeirol binnen een gerenommeerde ambitieuze internationale onderneming met een
familiaire cultuur
Interesse?
Herken je je in dit profiel en ben je geïnteresseerd, stuur dan jouw cv en motivatie naar
werving@kruger.eu, o.v.v. Manager Business Control Neele-Vat
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Wouter van Tienhoven of
Frank van der Hagen via 010-212 1922.
Sluitingsdatum van deze vacature is 12 september 2022.
Een assessment is onderdeel van deze procedure, alsmede een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
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