
 
 
Berg Hortimotive, is een modern bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van machines t.b.v. het 

oogsten, verzorgen, transporteren en verwerken van producten binnen de glastuinbouwsector. In de loop der jaren heeft Berg 

Hortimotive zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste spelers op het gebied van tuinbouw techniek. Binnen het Picking-to-

Packing concept kunnen we de kweker volledig ontzorgen op het gebied van interne kaslogistiek. Met een team van zeer 

gemotiveerde medewerkers en de juiste middelen weet Berg Hortimotive haar producten af te stemmen op de behoeften van 

haar afnemers wereldwijd. 

Berg Hortimotive is op zoek naar een gemotiveerde Assistent Controller. Onder leiding van een Financieel Controller 
werk je samen met een 5-tal collega’s op de afdeling Finance. Als Assistent Controller ondersteun je de Financieel 
Controller met de dagelijkse werkzaamheden en je assisteert bij de voorbereiding van de maandcijfers.  Daarbij 
maak je de vertaalslag van de productie- en logistieke werkzaamheden in cijfers. Je hebt een drive om zaken te 
verbeteren, zowel in de organisatie, maar vooral voor jezelf. Je bent een ambitieuze en zelfstandige financial, met 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en uitstekend analytisch en cijfermatig inzicht. Je ziet het als je missie om 
financiële processen binnen de organisatie te optimaliseren. 
 
Verantwoordelijk voor: 

- Opstellen van de maandcijfers gerelateerd aan de goederenstroom (voorraad en onderhanden werk)  
- Debiteurenbeheer  
- Kostprijzenbeheer. (Op basis van begroting worden nieuwe tarieven berekend) 
- Opstellen van marge-overzichten 
- Begeleiden van een (HBO) -  student  

 
Functie-eisen: 

- Je beschikt over afgeronde HBO+ opleiding 
- Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring in deze functie 
- Je bent nauwkeurig en analytisch ingesteld 
- Je bezit veel kennis van/bent goed in het werken met Excel 
- Je bent zelfstandig, proactief, stressbestendig 
- Je kunt prioriteiten stellen en hebt een resultaatgerichte werkhouding 
- Je kunt goed communiceren op alle niveaus/samenwerken met diverse afdelingen binnen het bedrijf en de 

verkregen informatie vertalen naar je dagelijks werk. 
- Je hebt een perfecte beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  

 
 
Wij bieden: 
Een zeer uitdagende en zelfstandige baan bij een wereldmarktleider. Binnen Berg Hortimotive wordt voor en met 
elkaar gewerkt. We hebben passie voor onze producten. Samen de schouders eronder en altijd een optimale werksfeer 
nastreven. Uiteraard hoort hier een goed arbeidsvoorwaardenpakket bij dat overeenkomstig is met de zwaarte van 
de functie. Het bereiken van persoonlijke doelstellingen wordt uitdrukkelijk gewaardeerd en geeft ruimte voor groei.  
 
Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie, neem dan contact op met mevr. A.G. Noordam. tel. 0174-
517700. Je sollicitatie kun je mailen naar: personeelszaken@berghortimotive.nl. 
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