BIJ ROBÈRT ZOEKT:

BUSINESS CONTROLLER
Wij zoeken per direct een senior business controller voor bij Robèrt en Keuken Van Leer, de
bedrijven van Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven en zijn partner Pirjo
de Winkel.
Wie zijn wij?
Bij bij Robèrt bieden we onze gasten een complete beleving van het bakkersvak:
• In onze open bakkerij zien zij ‘live’ hoe de boulangers, patissiers en chocolatiers
onze ambachtelijke bakkersproducten maken.
• In onze winkel kunnen zij al onze huisgemaakte producten kopen.
• In het moderne leslokaal boven de bakkerij kunnen zij in de leer bij ons cursusteam.
• In ons restaurant keuken Van Leer genieten onze gasten van het goede Brabantse leven in
brede zin. Échte gastvrijheid, met liefde bereide gerechten en lekkers uit eigen bakkerij zijn
hiervan de belangrijkste ingrediënten.
Help jij ons groeien?
Oké, het lekkerste brood en gebak van Nederland hebben we al, net als een gepassioneerd
team van vakmensen en een gaaf industrieel pand. Nu dromen we ervan om verder te
professionaliseren en ons succes uit te bouwen. En dan is er natuurlijk ook ruimte om daar
met z’n allen van te genieten en trots op te zijn.
Business controller gezocht: wat ga je doen?
Als business controller ben je financieel rechterhand en adviseur van algemeen directeur Pirjo
de Winkel. Je geeft leiding aan boekhouding en personeelszaken, en wordt onderdeel van het
strategisch managementteam (SMT), dat gezamenlijk de koers van het bedrijf bepaalt.
Je neemt initiatieven, geeft feedback, trekt aan de bel en faciliteert het team met cijfers.
• Je zorgt tijdig voor een juiste en haalbare begroting binnen de dynamiek van onze bedrijven.
• Je rapporteert helder en gestructureerd over de periodieke feiten en cijfers, gevraagd en
ongevraagd. Je geeft daarbij je ook analyse en inzichten en vertaalt deze naar (financiële)
vooruitzichten voor de hele bij Robèrt-keten.
• Je bent zakelijk en cijfermatig de inhoudelijk gesprekspartner van alle leidinggevenden en biedt
hen periodiek cijfervergelijking met externe partijen. Je bereikt hierin effect door je boodschap
zo te presenteren dat de cijfers en grafieken van het papier loskomen.
• Je monitort de realisatie van budgetten en adviseert over project- en investeringsplannen
vanuit een integraal perspectief van bij Robèrt.

Wie zoeken wij?
• Je hebt een hbo- of wo-opleiding op financieel of (bedrijfs)economisch gebied afgerond.
Daarnaast heb je minimaal vijf jaar ervaring als (senior) business controller, bij voorkeur in
de foodwereld.
• Je bent analytisch sterk, besluitvaardig en resultaatgericht.
• Je bent positief kritisch, communiceert uitstekend op verschillende niveaus en weet met
je persoonlijkheid teamleden te inspireren en motiveren.
• Je hebt een proactieve en flexibele houding waarmee je je weet aan te passen aan dynamische
omstandigheden, en tot vernieuwende inzichten en oplossingen komt.
• Het is een pre als je in de (directe) omgeving van Oisterwijk woont.
Waarom werken bij Robèrt?
Als werknemer van bij Robèrt krijg je een basisplek in het team van de meest Meesterlijke bakker
van Nederland. Dat team verenigt allerlei takken van sport: van bakkers en koks tot horecakanjers
en kantoorkanonnen. Hoe verschillend ook, samen vieren we het bakkersambacht en het goede
leven – en werken we vooral knetterhard om zoveel mogelijk mensen daarvan mee te laten
genieten.
Met een functie als businesscontroller speel jij een essentiële rol in onze groei en krijg je de kans
om een bijdrage te leveren aan de allround beleving van het bakkersvak die wij onze gasten
bieden. Uniek in Nederland!
Brood lééft, zeggen bakkers weleens – een loopbaan bij Robèrt ook.
PLUS:
• De kans om onderdeel uit te maken van een bedrijf en merk in groei.
• 200 vakantie-uren op basis van een fulltime dienstverband (40 uur).
• De mogelijkheid om op verschillende plekken in het bedrijf een dag mee te lopen en
daarvan te leren.
• Altijd het lekkerste brood en gebak binnen handbereik, mét smakelijke personeelskorting.
• Naar je werk in de inspirerende omgeving van de monumentale leerfabriek van Oisterwijk,
een plek waar ambacht, moderne techniek en creativiteit samenkomen.
• Ieder kwartaal een borrel met de lekkerste bites uit eigen keuken en bakkerij om ook eens
níét over werk te praten met je collega’s.
Ben jij dé business controller die we zoeken?
Herken jij jezelf in deze beschrijving en word je er net zo enthousiast van als wij om te
bouwen aan onze groei? Dan gaan we graag met je in gesprek! Solliciteer via de knop op de
vacaturepagina of stuur een mail met je cv, motivatie en een recente foto naar pz@bijrobert.nl.

