
 

Financieel directeur (fulltime) Schouten Family Companies 

Als financieel eindverantwoordelijke ben jij een stevige business partner voor onze bedrijven en 

de aandeelhouders en zorg je ervoor dat onze bedrijven gezond blijven. Daarnaast stimuleer je 

jouw teamleden het beste uit zichzelf te halen! 

Wat ga je doen? 

• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de financiële strategie; 

• Het uitwerken van concrete en meetbare doelstellingen voor de verschillende 

business units; 

• Zorgen dat financiële wet- en regelgeving worden nageleefd; 

• Toezicht houden op en waar nodig bijsturen bij het opstellen van financiële 

rapportages en budgetten; 

• Proactief financiële risico’s identificeren en tijdig oppakken. 

• Opstellen van financiële rapportages (per kwartaal, half jaar, jaarlijks) en i.s.m. de 

business units presenteren aan relevante stakeholders en directie; 

• Eindverantwoordelijke voor IT en daarmee het verder digitaliseren en automatiseren 

van de bedrijven; 

• Leidinggeven aan een team ervaren Finance- en IT-professionals binnen de gehele 

Schouten groep; 

• Waar nodig / gewenst ondersteunen bij activiteiten gerelateerd aan de groep. 

Wat breng je mee? 

• Een WO werk- en denkniveau bij voorkeur aantoonbaar d.m.v. een afgeronde studie 

op het gebied van Bedrijfseconomie, Accountancy & controlling; 

• Minimaal 10 jaar werkervaring binnen een soortgelijke rol in de food branche waarbij 

je ook ervaring hebt opgedaan op het gebied van IT; 

• Ervaring binnen een groeiend dynamisch familiebedrijf waarbij verandertrajecten je 

niet onbekend zijn; 

• Een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, sterke communicatieve vaardigheden, 

slagvaardigheid en sta je open voor ontwikkeling; 

• Woonachtig in een straal van 50km van Giessen en bereid om wekelijks minimaal 1 

dag naar onze andere locaties (Twente & Heeswijk Dinther) te reizen; 

• Je herkent je in onze kernwaarden: uitmuntendheid, innovatief, betrouwbaar en 

verantwoordelijk.  

Het team 

Je komt te werken in een dynamisch familiebedrijf dat de afgelopen jaren hard is gegroeid. We 

hebben de laatste periode behoorlijke stappen gemaakt binnen de Finance afdelingen waardoor 

er nauwkeurig overzichten gemaakt worden en alle data inzichtelijk is.  

Om de toekomstige groei te kunnen faciliteren moet de volgende stap gemaakt worden waarbij 

verdere professionalisering en automatisering binnen de gehele groep hoog op de agenda staat. 

 

Wat bieden wij? 

Je krijgt de mogelijkheid om mee te werken aan de verdere professionalisering van onze 

(inter)nationaal groeiende organisaties. 

Naast een passend salaris bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals; 



 
• Een premievrije pensioenregeling  

• Een 13de maand; 

• 24 vakantiedagen en 13 ADV dagen;  

• Hybride werken; 

• Bedrijfsauto. 

 

Wie zijn wij? 

Schouten Family Companies bestaat uit meerdere bv’s die autonoom werken en met ieder 

hun eigen discipline. In totaal werken er ruim 300 medewerkers.  

Schouten Europe bv is specialist op het gebied van het ontwikkelen, produceren en vermarkten 

van plant-based producten. Onlangs is Schouten Europe uitgeroepen tot meest innovatieve MKB 

foodbedrijf in Nederland!  

Schouten Twente behoort sinds januari 2022 tot de familie en is hiermee onze 1ste eigen 

productielocatie. Schouten USA en Schouten Middle East zijn bezig om met onze plant-based 

producten de Verenigde Staten en het Midden-Oosten te veroveren.  

Nutrilab bv is een gespecialiseerd commercieel laboratorium met een heldere visie op 

voedselveiligheid. Het streven is om hun partners te ondersteunen zodat deze hoogwaardige en 

veilige voeding kunnen produceren voor mens en dier. 

Nutrilab Agro bv is een onafhankelijk laboratorium voor het verzorgen van monsternames 

en/of het verkrijgen van analyses in de agrarische sector van: mestmonsters, kuilmonsters, 

watermonsters, grondmonsters, tuinbouwonderzoek en diervoedermonsters.  

En met de Schouten Foundation investeren wij in een beter leven voor minder bedeelden, 

dichtbij en ver weg. 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief t.a.v. Debbie de Laat naar: 

sollicitaties@schoutenfood.com. Vragen? Hiervoor kun je Debbie bellen op 0183 44 64 84 (Niet 

werkzaam op woensdag). 

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

https://www.schoutenfood.com/nl
https://www.schoutenfood.com/nl/schouten-twente/
https://nutrilab.nl/nl
https://nutrilabagro.nl/
https://www.schoutenfoundation.com/
mailto:sollicitaties@schoutenfood.com

