
 

 

De Groot en Slot is een Nederlandse, in Noord-Holland gevestigde organisatie met een bijzonder 
specialisme: uienzaad. Al bijna 65 jaar hebben wij ervaring in het ontwikkelen en produceren van 
uienzaad. De focus ligt op de voortdurende ontwikkeling en instandhouding van nieuwe hoogwaardige 
rassen, teelt van plantmateriaal, zaadproductie en verkoop van het zaad. Samen met onze partner Bejo 
Zaden zijn we wereldmarktleider in uienzaad en daar zijn we trots op.  
 

Voor ons financiële team zoeken we een enthousiaste collega. Word jij onze nieuwe 

 

ASSISTENT FINANCIAL CONTROLLER  
Parttime: 24-28 uur per week 

 
 
Wat ga je doen als Assistent Financial Controller? 
In deze zelfstandige rol ben je verantwoordelijk voor het opleveren van kloppende cijfers van onze 

(buitenlandse) bv’s en ondersteun je de financieel manager in het ontwikkelen, onderhouden en opstellen 

van management rapportages. Daarnaast monitor je voortdurend de financiële processen, systemen en 

interne controle maatregelen en adviseer je verbeteringen of stuur je bij waar nodig. Je hebt verder een 

actieve rol in de begrotingscyclus, de accountantscontrole en het opstellen van overeenkomsten en 

communiceert op eigen initiatief met mensen binnen of buiten onze organisatie.  

Naar wie zijn we op zoek? 
Als nieuwe collega beschik je over hbo-werk- en denkniveau, zodat je o.a. in staat bent periodiek 

zelfstandig de balansafsluiting te verzorgen. Ben je een teamspeler, die ook praktisch kan denken, flexibel 

is en ga je uitdagingen niet uit de weg, dan ben je geknipt voor deze functie. Natuurlijk kun je goed 

overweg met het MS Office pakket en beheers je de Nederlandse en Engelse taal goed. Verder vinden wij 

het heel belangrijk dat je goed met vertrouwelijke informatie kunt omgaan en zelf ook integer bent.   

Wat hebben wij te bieden? 
Een functie met veel variatie waarbij je werkt in een enthousiast team. Je krijgt de gelegenheid en ruimte 

om zelfstandig je vakinhoudelijke en persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen. En dat allemaal in een 

groeiende en boeiende organisatie. We hebben aandacht voor elkaar, we hechten waarde aan een 

prettige werksfeer en een goede samenwerking. We bieden je bovendien een prima salaris met 

uitstekende arbeidsvoorwaarden (cao voor de Tuinzaadbedrijven). 

Geïnteresseerd? 

Dan willen wij je graag leren kennen. De werving- & selectieprocedure hebben wij uitbesteed aan Regio 

Talent. Voor meer informatie of vragen over deze vacature, bel of mail met Selma van Zanten (Senior 

consultant): 06-55 33 22 44 / e-mail: s.vanzanten@regiotalent.nl. 
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