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ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

 

 

 

 

United Biscuits, in 1948 in Schotland ontstaan uit een fusie tussen twee familieondernemingen, is 

inmiddels uitgegroeid tot een multinational en is een zeer belangrijke speler op de Europese 

markt. Deze positie heeft United Biscuits mede verkregen door de aankoop/overname van een 

aantal sterke bedrijven en merken op het gebied van biscuits, zoetwaren en snacks. 

 

In 1990 werd Verkade overgenomen door United Biscuits. Dit betekende een internationale markt 

waarop United Biscuits & Verkade zich konden gaan begeven. In 1998 wordt het Frans/Belgische 

merk Delacre overgenomen door United Biscuits en in mei 2000 wordt United Biscuits 

overgenomen door Finalrealm (een consortium van investeerders). 

In oktober 2006 is United Biscuits verkocht aan een consortium van The Blackstone Group en 

PAI (private equity investors). 

 

Mede door enkele fusies en overnames zijn enkele van de meest bekende biscuit merken van 

Europa bij elkaar gekomen. Zo zijn drie van de top vijf merken in Engeland eigendom van United 

Biscuits. 

Tegenwoordig wordt in de fabriek in Zaandam verschillende soorten biscuits geproduceerd voor 

verschillende merken. McVities en Go-Ahead zijn zeer bekende merken in Engeland. Binnen 

Europa zijn Verkade, Sultana, BN en Delacre vooraanstaande merken. 

 

Bij United Biscuits Noord Europa, waar Verkade onderdeel van uitmaakt, zijn circa 1500 

medewerkers werkzaam verspreid over de fabrieken in Nieppe en Vertou (FR), Lambermont (BE) 

en Zaandam (NL). 

De totale jaarproductie ligt tussen de 55.000 – 60.000 ton waarvan meer dan 50% door de 

Verkade fabriek in Zaandam wordt gerealiseerd (geproduceerd). 

Bij Verkade te Zaandam zijn in totaal circa 450 medewerkers werkzaam. 

 

Koetsier Executive Search is in opdracht van de directie van Koninklijke Verkade NV op zoek 

naar een gedreven en daadkrachtige Senior Plant Controller.
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Titel Senior Plant Controller 

 

 

Plaats in de organisatie  De Senior Plant Controller werkt rechtstreeks voor de 

General Factory Manager. Hiërarchisch zal de te zoeken 

functionaris rapporteren aan de Financial Controller Supply 

Chain & Operations Noord Europa. 

 

 

Standplaats Zaandam 

 

 

Taken en Verantwoordelijkheden De Senior Plant Controller is verantwoordelijk voor: 

� Het verzorgen en optimaliseren van de periodieke 

rapportages en het verstrekken van inhoudelijke 

analyses; 

� Opzetten en faciliteren van het budgetterings- en 

forecast proces; 

� Eindverantwoordelijk voor het opbouwen en 

onderhouden van een effectieve en efficiënte financiële 

fabrieksadministratie; 

� Het signaleren, analyseren en oplossen van 

budgetafwijkingen; 

� Het signaleren van kansen tot efficiency verbeteringen; 

� Het opstellen van analyses ten behoeve van (eventuele 

investeringen); 

� Het adviseren, vanuit een financieel perspectief, van het 

Management Team en afdelingsmanagers omtrent de 

bedrijfsvoering; 

� Het fungeren als advies- en sparringpartner van de 

Factory General Manager, het MT en de internationale 

finance organisatie 
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Taken en Verantwoordelijkheden (vervolg): 

 

� Het opstellen van investeringsvoorstellen en het maken 

van nacalculaties; 

� Het initiëren van verbeteracties naar aanleiding van 

cijfermatige analyses; 

� Deelname aan internationale controlling projecten; 

� Leiding geven aan de afdeling Plant Control (4 

medewerkers); 

 

 

Algemeen  De Senior Plant Controller zal met name als sparring 

partner dienen te fungeren voor de General Factory 

Manager, het Locale Management alsmede de Noord 

Europese (financiële) organisatie van United Biscuits. 

Hij/zij zal, teneinde een optimaal rendement te behalen, 

veelvuldig in contact dienen te treden met zijn/haar 

internationale collega’s (plant controllers). De te zoeken 

functionaris zal zich soepel door de (matrix) organisatie 

dienen te kunnen bewegen. Er zal veelvuldig (nationaal en 

internationaal) contact zijn met de volgende afdelingen: 

Factory Management Zaandam, Finance Management 

United Biscuits Noord Europa, Lijnmanagers, Inkoop, 

Technical Engineering, Supply Chain, IT en collega plant 

controllers binnen Noord Europa. 

 

Doel van de functie  Als (Senior) Plant Controller ben je eindeverantwoordelijk 

voor het opstellen van financiële en niet-financiële 

rapportages en analyses die een beter inzicht moeten geven 

in de resultaten van de Plant in Zaandam. 
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DE PERSOON 

 

 

 

Leeftijd 30 – 45 jaar 

 

 

Opleiding Een afgeronde (bedrijfskundige of bedrijfseconomische) 

opleiding op WO-niveau. Bij voorkeur aangevuld met 

vakinhoudelijke- en management opleidingen/cursussen. 

 

 

Ervaring  De te zoeken functionaris beschikt over ruime relevante (en 

leidinggevende) controlling ervaring binnen een 

productieonderneming. Ervaring met het fungeren als 

sparring partner voor het management en leidinggeven aan 

een team zijn vereisten voor deze positie. Idealiter beschikt 

de te zoeken functionaris over aantoonbare ervaring binnen 

de levensmiddelenindustrie (ervaring bij een A-merk 

fabrikant is een duidelijke pre). Goede beheersing van de 

Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift). 

  Brede kennis en ervaring mbt automatisering en ICT (JD 

Edwards, Excel, SAP etc). 

 

 

Karakteristieken Met betrekking tot de persoonlijke kwaliteiten waaraan de 

man/vrouw zal moeten voldoen, willen wij ons met nadruk 

beperken tot die eigenschappen welke van essentieel belang 

zijn voor het welslagen: 

 � Ondernemende instelling (initiatiefrijk) 

� Analytisch 

� Overtuigingskracht 

� Flexibel 

� Zelfstandig 

� Dynamisch 

� Sensitief 

� Ambitieus 

� Gedreven (een finisher) 

� Energiek 

� Gevoel voor humor 


