
 
 
 
 
 
 
 

Ter uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar een: 

Allround Financieel Medewerker  
(40 uur)  
Een uitdagende en verantwoordelijke functie met een gevarieerd 
takenpakket in een internationale en duurzame omgeving.  
 
De functie 
Je draagt primair de verantwoordelijkheid voor de gehele financiële 
administratie van Nutrilab. Je rapporteert in je werkzaamheden aan de 
manager Finance. 
 
Nutrilab: Is een gespecialiseerd commercieel laboratorium met een 
heldere visie op voedselveiligheid. Dankzij een klantgerichte aanpak en 
voortdurende investeringen in kennis en technologie heeft Nutrilab zich 
kunnen ontwikkelen als partner in voedselveiligheid voor bedrijven en 
organisaties die actief zijn in de Agrofood sector.  
 
Een aantal werkzaamheden is: 

 Dagelijkse verwerking van alle mutaties en boeken banken en 
inkoop facturen. 

 Inboeken van loonjournalen. 
 Uitvoering en controle op facturatie aan klanten.  
 Klaarzetten van betalingen.  
 Cash planning op korte en lange termijn.  
 Maand-, kwartaal-, en jaarafsluitingen. 
 Budgetten en forecasts. 
 Overleg met directie en de Finance Manager over het financieel 

beleid en procedures.  
 

Daarnaast verricht je diverse administratieve werkzaamheden ten 
behoeve van de overige bedrijven, behorende tot de Schouten Group. 
 
Wie ben jij? 

 Een MBO+/HBO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar 
relevante werkervaring.  

 Uitstekende beheersing in de Nederlandse en Engelse taal in 
woord en geschift.  

 Je bent in staat de volledige administratie te voeren in Exact 
Globe. Ervaring met Exact Globe is een pré.  

 Je kunt klantgericht (in- en extern), planmatig en efficiënt 
werken.  

 Je hebt een hands-on mentaliteit, bent flexibel en nauwkeurig.  
 Op termijn heb je de ambitie en capaciteiten om door te 

groeien binnen onze organisatie.  
 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een marktconform salaris en uitstekende 
arbeidsvoorwaarden, zoals een premievrije pensioenregeling. Je komt 
te werken in een uitdagende en afwisselende functie en je krijgt de 
mogelijkheid om mee te werken aan de verdere professionalisering van 
onze (inter)nationaal groeiende organisatie die opereert in een sterk 
opkomende markt. Wij zijn een jong team dat met zijn allen de 
schouders eronder zet en samen de behaalde successen viert! 

 
 
Solliciteren 
Ben jij onze nieuwe Financieel 
Medewerker? Stuur dan je CV en 
motivatiebrief via e-mail naar 
Cees Poldervaart: 
cpoldervaart@schoutenfood.com
. Voor meer informatie over de 
inhoud van deze vacature, kun 
je contact opnemen via 0183-
446357. 

 
De organisatie 
Wij zijn een specialist op het 
gebied van het ontwikkelen, 
produceren en vermarkten van 
plantaardige vleesvervangers.   
 
Vanuit de overtuiging dat de 
wereld behoefte heeft aan een 
voedselpakket dat minder op 
dieren en sterker op planten 
steunt, bieden wij consumenten 
een duurzaam alternatief voor 
vlees.  
 
Schouten is een familiebedrijf en 
is gevestigd in Giessen (Noord-
Brabant). Wij werken in een 
enthousiast team. Het bedrijf is 
opgericht in 1990 en is inmiddels 
uitgegroeid tot een 
internationaal bedrijf met een 
ruim assortiment plantaardige 
producten.  
 
Onze websites: 
www.schoutenfood.com 
www.goodbite.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij werken samen met een 
vaste partij, dus acquisitie naar 
aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld.  
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