
 
 

Flexpak Transparant Verpakkingsindustrie B.V. is een producent van kunststof flexibele 
verpakkingen en folies. Onze organisatie maakt deel uit van Oerlemans Packaging Groep met 
vestigingen in Geldermalsen, Genderen, Giessen (Oerlemans Plastics), Goor (Perfon), Hillegom 

(Plasthill), Edam (Fardem) en Oosterwolde (OPI). Ruim 600 gemotiveerde medewerkers 
produceren vele innovatieve producten die wereldwijd geleverd worden aan langdurige relaties in 
de verpakkingsindustrie en retail. De zes bedrijven vormen samen één solide onderneming. 
Continu hebben we plaats voor gemotiveerde werknemers die een belangrijke bijdrage willen 
leveren aan de verdere ontwikkeling van onze ondernemingen en die houden van uitdagingen die 
klanten met ons willen aangaan. 

Flexpak heeft voor haar financiële afdeling een vacature voor een gedreven: 

 

Controller 

 
Over de functie van Controller 
In deze functie ben je zowel met business control als financial control bezig. Er is een nieuw ERP 
systeem geïmplementeerd. Jij bent de key speler die proactief zorgt dat de verschillende 
afdelingen (verkoop, logistiek, productie en inkoop) in control zijn. Het bedrijf is de afgelopen 
jaren gegroeid en jij gaat bijdragen aan het professionaliseren van deze en verdere groei.  
 
Wat ga je doen? 

 Verantwoordelijk voor de financiële administratie, personeelsadministratie en 
automatisering. 

 Opstellen van periodieke rapportages, budgetten, jaarcijfers en prognoses. 
 Inrichten en onderhouden van de administratieve organisatie. 
 Draagt zorg voor de personeelsadministratie van ca 45 medewerkers en ondersteunt het 

management op het gebied van P&O vraagstukken. 
 De controller is vanuit zijn vaktechnische kennis en discipline sparringpartner van het 

managementteam. 
 Opstellen van de aangiftes BTW, Loonheffing en CBS. 
 Opstellen liquiditeitsprognose en bewaking. 
 Verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de automatisering, waaronder 

systeem-netwerkbeheer, implementatie van nieuwe software en release updates. 
 

Functie-eisen: 
 HBO-financieel administratief verkregen door opleiding en/of ervaring; 
 stressbestendig, assertief; 
 goede communicatieve vaardigheden; 
 leidinggevende en organisatorische kwaliteiten, People manager; 
 beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal; 
 voortrekkersrol innemen; 

 analytisch en praktisch ingesteld; 
 affiniteit met en kennis van automatiseringssystemen en netwerken. 

 
Wat biedt Flexpak jou? 

 Een informele, prettige werksfeer in een uitdagende werkomgeving. 
 Goede toekomstperspectieven en de mogelijkheden voor verdere ontplooiing op je 

vakgebied. 

 Een goed salaris en bijkomende regelingen volgens de moderne branche CAO. 
 
Meer informatie 
Informeer telefonisch bij de heer Joost Machielsen, concerncontroller via tel: 06 50 73 27 85. 
 
Solliciteren op de functie van Controller 

Ben jij de geschikte kandidaat die houdt van uitdagingen? Dan nodigen wij jou van harte uit om 
te reageren. Laat je CV en motivatie voor 31 mei achter via jm@oerlemanspackaging.nl  

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