
  

Disclaimer: Door te solliciteren op een functie bij Acomo geeft u automatisch toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Acomo zal uw 
gegevens alleen met de hiring manager bespreken. Indien u niet wordt geselecteerd, zullen wij alle van u bekende gegevens verwijderen. Indien wij uw 
gegevens in portefeuille wensen te bewaren, zullen wij u vooraf om toestemming vragen. Indien u een dienstbetrekking wordt aangeboden, zullen uw 
sollicitatiestukken worden bewaard in uw personeelsdossier. 

Commercial Business Controller  
 
 
Acomo Seeds Holding, onderdeel van de Acomo Groep, bestaat uit de volgende bedrijven:  
Food Ingredients Service Center Europe B.V., Red River-Van Eck B.V., beiden gevestigd in Etten-Leur en       
SIGCO Warenhandelsgesellschaft mbH te Hamburg. 
Food Ingredients Service Center Europe B.V. verwerkt in hun productiefaciliteit een groot aantal verschillende 
voedingsmiddelen, volgens een uniek gepatenteerd en 100% natuurlijk hittebehandelingssysteem.  
Red River-Van Eck B.V. is gespecialiseerd in de verwerking en distributie van eetbare zaden aan producenten 
van zoetwaren, specerijen en bakkerijproducten.  
SIGCO Warenhandelsgesellschaft mbH levert een breed assortiment van eetbare zaden, zoals maanzaad, 
zonnebloemzaad, sesamzaad en pompoenpitten.  
 
Functieomschrijving 
Acomo Seeds Holding zoekt een commercial business controller, die affiniteit heeft met bedrijfsprocessen op 
het gebied van Finance, Commerce en IT. 
De ideale kandidaat denkt graag in processen en weet daarnaast structuur aan te brengen ter ondersteuning 
van de commerciële activiteiten. 
Hierdoor heb je ook een belangrijke rol bij het behalen van de commerciële doelstellingen en het toekomstige 
succes van de bovengenoemde organisaties.  
Je creëert door middel van kwalitatief goede ken- en stuurgetallen inzicht in de financiële performance van 
onze bedrijven en wel door het analyseren van de verkoopvolumes, de marges en de financiële resultaten.   
Je rapporteert binnen de financiële organisatie van de groep met een “dotted-line” naar de Group CFO en bent 
daarnaast sparringpartner van de Managing Directors van de verschillende organisaties.   
 
Taakomschrijving in het kort 

- Het maken van kostprijscalculaties en doorrekenmodellen; 
- Het opstellen van financiële analyses en - rapportages; 
- Het opstellen en analyseren van procesplannen; 
- Het zelfstandig opzetten van en het verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke uitvoer van 

projecten; 
- Het begeleiden van change projecten in de breedste zin van het woord;  
- Het aansturen van het locale finance team; 
- Ervaring met het implementeren van een ERP/WMS systeem is een pré.    

 
Wat breng jij mee? 

- Master in Economics, Finance of vergelijkbaar; 
- Minimaal 3-5 jaar werkervaring met relevante commerciële business control ervaring; 
- Bekendheid met de dynamiek van de voedingsmiddelenindustrie en/of consumer goods; 
- Sterke communicatieve - en analytische vaardigheden; 
- Je volledig kunnen vinden in onze kernwaarden: samenwerken, toekomstgericht, zelfstandig en 

verantwoordelijk; 
- Je bent leergierig en fulltime (40 uur) beschikbaar; 
- Een uitstekende beheersing van de Nederlandse - én de Engelse taal is een must; 
- Beheersing van de Duitse taal of de bereidheid om dit te leren is een pré;  
- In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.  

 
Wat bieden wij? 

- Een zeer uitdagende en leerzame functie binnen de Acomo Groep: 
Acomo is een internationale groep van bedrijven die conventionele - en biologische 
voedingsproducten en voedingsingrediënten inkopen, verhandelen, behandelen, verwerken, 
verpakken en distribueren voor de wereldwijde voedingsmiddelen- en drankenindustrie.  

- Een informele en open bedrijfscultuur, waarbinnen ruimschoots de gelegenheid bestaat tot zowel 
persoonlijke - alsook vakinhoudelijke ontwikkeling   

- Uitstekende primaire - en secundaire arbeidsvoorwaarden 
  

http://www.rr-ve.com/
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Geinteresseerd? 
Stuur je motivatie met uitgebreid CV onder vermelding van Vacature Commercial Business Controller per 
e-mail naar mw. J. de Ronde – HR & Corporate Recruitment: jderonde@acomo.nl 

 
 

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