
Financial controller

Als Financial Controller maak je deel uit van het Finance team. In deze brede rol krijg je de kans om 
jouw internationale ervaring op het gebied van periodieke financiële afsluiting en rapportering toe te 
passen en tegelijkertijd de organisatie en het Finance team op een hoger niveau te brengen.  Heb jij 
uitstekende communicatieve vaardigheden, ben je analytisch sterk en resultaat gericht? Dan hebben
we bij CANNA dé uitdaging voor jou als Financial controller! 

Jouw nieuwe functie?

Je bent verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige verwerking van alle mutaties in de 
administraties van alle betrokken vennootschappen binnen Europa. Dit doe je samen met het Finance
team, waarbij een deel van de administraties centraal wordt gevoerd en een deel lokaal door de 
entiteit binnen Europa. Je bent analytisch zeer sterk onderbouwt en kan cijfers vertalen naar situaties. 
Verder kijk je altijd om je heen waar de volgende verbetering/besparing ligt en ben je een 
sparringpartner voor de CFO. 

Concreet heb je de volgende hoofdtaken: 
• Opmaken van periodieke rapportages en jaarrekeningen; 
• Opstellen/aanleveren stukken jaarrekeningen in samenwerking met de lokale accountant;
• Controleren en analyseren (periodiek) van de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de 

financiële administratie en boekhouding bij verschillende Europese entiteiten;
• Opmaken van (fiscale) aangiften door het aanleveren van de juiste gegevens in overleg met 

de externe adviseur;
• Contactpersoon financiële processen, denk hierbij aan contact met banken, notarissen en 

juristen; 
• Bijdragen aan blijvend professionaliseren van de Financiële Administratie door het actief 

signaleren en implementeren van procesverbeteringen;
• De CFO gevraagd en ongevraagd voorzien van actuele informatie over financiële resultaten, 

afwijkende situaties en relevante ontwikkelingen.

Wie ben jij?

• Je hebt een financieel gerichte studie afgerond op tenminste HBO niveau;
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie in een internationale omgeving;
• Je hebt een flexibele en resultaatgerichte instelling met ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit; 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal vloeiend in woord en geschrift;
• Je hebt affiniteit en kennis van administratieve systemen.

Wat bieden wij? 

• Een leuke, afwisselende functie binnen een internationale omgeving met ruimte voor eigen 
inbreng; 
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• Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, 8% vakantiegeld 
en een goede pensioenregeling; 

• Een parttime baan voor 32 uur per week;
• Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden;
• Een open informele sfeer en leuke collega’s. 

Over CANNA?

CANNA is een internationale speler op het gebied van hoogwaardige mediums en voedingsstoffen 
voor planten, met name gericht op de thuis- en hobbyteelt. Met ruim 25 jaar ervaring in het 
ontwikkelen, produceren en distribueren van kweekproducten is CANNA inmiddels dé marktleider in 
een aantal landen. De ambitie is deze positie te verstevigen en verder uit te breiden.

Combineer deze ervaring met een gezonde pioniersgeest, vakkennis en een hoop enthousiasme en er
ontstaat iets bijzonders: een kwalitatief hoogwaardig productassortiment. In onze werkwijze staan 
kwaliteit, een optimale werkbeleving en de klant centraal. Verder draagt de internationale, 
professionele maar toch informele sfeer bij aan het succes van de organisatie.

Wat kenmerkt CANNA? 
Ervaring, passie, nieuwsgierigheid, liberalisme en eerlijkheid! 

Interesse?

Zie jij deze positie als mooie carrièrestap? Stuur dan z.s.m. jouw sollicitatie naar Barbara Lem, SR HR 
Business Partner, via b.lem@canna.com. We zien jouw sollicitatie graag tegemoet! 
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