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Werken bij PLIXXENT B.V. (Foxhol, Groningen) betekent de vrijheid hebben om je eigen ideeën te uiten, jezelf te 

ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen en te krijgen. Als Controller stel en bewaak je financiële 

prestatiedoelstellingen en faciliteer je een gedegen besluitvorming voor het (top-)management. Door gedegen financiële 

planning en het ontwikkelen en opstellen van uitdagende, maar realistische doelen, draag je bij aan het succes van de 

organisatie. 

 
WAT GA JE DOEN? 
Als Controller kom je te werken op onze locatie in Foxhol, Groningen. Je rapporteert aan de manager Finance & Control. 
Je zult als Controller werkzaamheden uitvoeren die betrekking hebben op het monitoren en analyseren van financiële 
voortgang en resultaat. Je biedt ondersteuning en adviezen richting het Management-Team van de locatie Foxhol. 
 
Daarnaast heb je de volgende verantwoordelijkheden:  

▪ Acteren als operationeel businesspartner voor het Management-Team van de locatie Foxhol bij de financiële en 
operationele aansturing van de afdelingen van de organisatie (Operations, Supply Chain, R&D, Human Resources 
en IT) via KPI's en analyses op aanvraag; 

▪ Ondersteunen bij het maandafsluitingsproces; 

▪ Ondersteunen bij de planning en uitvoering van budgetterings- en forecastprocessen; 

▪ Opstellen van afwijkingsanalyses voor de afdelingen in Foxhol, zoals Operations, Supply Chain, R&D en Human 
Resources;  

▪ Verdere ontwikkeling van de productiekostenberekening op de locatie in Foxhol; 

▪ Ondersteunen, monitoren en signaleren van afwijkingen bij de investeringsprocessen en projecten; 

▪ Actieve betrokkenheid bij integrale controlling projecten op het gebied van Operations controlling, alsmede in  
SAP S4/ HANA en het daarop gebaseerde BI-landschap met SAP BW en SAC. 

 
 
WIE ZOEKEN WE? 
▪ Je hebt een diploma richting Bedrijfseconomie (HBO/WO) en/of HOFAM;   

▪ Je hebt minstens drie jaar beroepservaring, idealiter in de industriële sector;   

▪ Je beschikt over goede kennis van Office 365, SAP FI/CO en BI-systemen;  

▪ Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en bent partner in het vertalen van Dutch GAAP/ IFRS;  

▪ Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling. Duits is een pré;  

▪ Je bent analytisch en oplossingsgericht én hebt een gestructureerde manier van werken;  

▪ Je hebt een hands-on mentaliteit en goede communicatieve vaardigheden 

▪ Je werkt met plezier in een internationaal bedrijf.  

 

 
WIE ZIJN WIJ? 
Bij PLIXXENT B.V. bieden we je een moderne werkomgeving en alle voordelen van een middelgroot internationaal bedrijf 

in de start-up modus. Samen met een zeer gemotiveerd team van ongeveer 320 medewerkers op locaties in Duitsland, 

Denemarken, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, werken wij op hoog niveau. 
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De PLIXXENT Groep biedt innovatieve technologieën op basis van polyurethaan. Als specialist voor 

standaardoplossingen en op maat gemaakte systemen, begeleiden wij onze klanten door de gehele waardeketen: van het 

eerste advies tot de after-sales ondersteuning. Diepgaande knowhow in de ontwikkeling, productie en verwerking van 

polyurethaan, flexibiliteit bij de aankoop van grondstoffen en een Europees team met tientallen jaren ervaring maken van 

ons een betrouwbare partner van hoge kwaliteit en een aantrekkelijke werkgever met veel carrièremogelijkheden! 

WAT BIEDEN WE? 
Als je bij PLIXXENT B.V. gaat werken, bieden we je een informele werksfeer, een goed salaris, veel vakantiedagen, 

bonussen, de mogelijkheid om thuis te werken en nog veel meer!  

WORD DEEL VAN ONS TEAM 
We kijken uit naar je sollicitatie!  

Solliciteer en stuur je CV en motivatie (als Pdf-bestand) naar career@plixxent.com. 

 
 

APPLY NOW!   
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