
 
 

 
 

Business Proces Controller 
Fulltime 

 

 

Onze organisatie  
M&G Group staat in de top 10 van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is 

internationaal marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en luchtdistributiesystemen. In de afgelopen tien 

jaar is M&G Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit tien locaties verspreid over 

meerdere landen in Europa met ruim 600 medewerkers. De producten worden vervaardigd in eigen moderne 

productiefaciliteiten. 

 

Ter versterking van de afdeling Finance zijn wij op zoek naar een Business Proces Controller met als standplaats 

Assen. 
 
Omschrijving 
Als Business Proces Controller opereer je op het snijvlak van Finance en IT. Je houdt je bezig met het opstellen 

van procesbeschrijvingen en het ontwikkelen van (SAP) templates. Ook zal je veel tijd besteden aan de 

ontwikkeling en consistentie van betrouwbare Master Data. Dit zal uiteindelijk evolueren in een 

inrichtingsproject waarin je bijdraagt aan de uitwerking van een nieuw manufacturing concept (zowel in 

operaties als systemen). Daarnaast adviseer en ondersteun je de directie en het management op het gebied van 

financiële (management)rapportages en analyses. Je inventariseert de informatiebehoefte op verschillende 

niveaus binnen de business en weet dit te vertalen naar optimaal geformuleerde KPI’s.  Ook lever je een bijdrage 

aan het verder optimaliseren van de (financiële) procesflow, waarbij je streeft  daarbij naar een ‘lean’ 
organisatie. In de beginfase zal je ook werkzaamheden van onze plant controller overnemen aangezien zij met 

zwangerschapsverlof is. In deze functie rapporteer je aan de CFO. 

 

Wat vragen wij? 
 Je beschikt over een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op HBO+/WO niveau. 

 Je beschikt over 2-5 jaren werkervaring in een functie van controller, (financieel) consultant of in een vergelijkbare 

functie binnen een productieorganisatie. 

  Je hebt affiniteit met IT en diepgaande kennis van SAP. 

 Je beschikt over een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. 

 Je bent proactief, zelf startend, oplossingsgericht en analytisch goed onderlegd. 

 Je hebt uitstekende kennis van Excel. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden, uitstekende 

ontwikkelingsmogelijkheden en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie.  

 

Informatie en sollicitatie 
Sollicitaties kun je sturen naar Ilona van Oploo, HR Business Partner, i.vanoploo@mg-group.com . De in- en 

externe werving vindt gelijktijdig plaats. Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun 

je contact opnemen met Han Nuesink, CFO h.nuesink@mg-group.com . Een assessment kan onderdeel uitmaken 

van de selectieprocedure. De sluitingsdatum is 1 september 2017.  

 

 

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