
 

Van Asten Group is een toonaangevende speler in de 
agrarische sector op gebied van varkenshouderij, biogas, 
zonne-energie en akkerbouw in Nederland en Duitsland. 
Daarnaast zijn wij actief met een 5 tal ondernemingen in 
metaalbewerking, voersystemen, transport en 
houtbewerkingsmachines. In totaal zijn er binnen de Van Asten  
                                      Group ruim 300 medewerkers werkzaam.  

Als toonaangevend producent binnen onze sector en voor onze nevenactiviteiten zijn wij door groei, 
ontwikkeling en professionalisering op zoek naar een enthousiaste:  

Financieel Controller XL met doorgroeimogelijkheden  
(met leidinggevende competenties voor aansturing van de financiële administratie van  

de Van Asten Group en sparringpartner van de directie) 

Als financieel controller functioneer je als rechterhand, sparringpartner en adviseur van de directie.  
‘Je trekt de kar mee’, neemt initiatief, bent proactief, denkt mee in visie, strategie, KPI’s, doelstellingen en 
neemt deel aan het kwartaaloverleg. Je bent eindverantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van 
de Van Asten Group en werkt aan de gevraagde financiële management informatie. Je stelt financiële 
rapportages op zoals kostprijsberekeningen, liquiditeitsbegrotingen, financiële jaarafsluiting en kwartaalcijfers. 
Je inventariseert financiële risico’s en bewaakt budgetten. Alles gericht op het creëren van stabiliteit, besturing 
en beheersing van de Van Asten Group. Vanuit jouw deskundigheid, vertaal je actuele (financiële, agrarische) 
wet- en regelgeving door in het bedrijf. Je functioneert als gesprekspartner van de extern financieel adviseur, 
bank, bedrijfsadviseurs en verzekeringsmaatschappij. Op onze hoofdkantoren in Sterksel en Nordhausen, 
vervul je een verbindend, coachend en algeheel leidinggevende rol voor de collega’s en hun 
aandachtsgebieden. Je voert het gestelde beleid uit, optimaliseert de cultuur door een goede communicatie en 
(team)samenwerking. M.b.v. een gedegen inwerktraject ontwikkelen, veranderen en professionaliseren wij 
samen met jou door. Kom jij ons team versterken, verbreden, verdiepen en uitbouwen? 

Wij vragen  
• Motivatie, passie, enthousiasme, positiviteit en ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie 
• Een HBO/WO diploma aansluitend op de functie met dito werk- en denkniveau  
• RA of AA met aantoonbare relevante werkervaring 
• 50 dagen per jaar werkzaam op ons kantoor in Duitsland   
• Aanvang dienstverband medio 2019 
• Woonachtig in een straal van 60 km van Sterksel  
• Competenties in het werken met Microsoft Office, boekhoudprogramma’s en bedrijfsspecifieke systemen 
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift.  

Wij bieden een: 
• Voltijd dienstverband en marktconform salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring 
• Uitdagende baan met eigen werkkamer in een modern sterk groeiend agrarisch bedrijf met 

toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden 

Interesse? 
Bij interesse kun je t/m 30 april a.s. solliciteren door je CV en motivatie te mailen naar Rianne van Asten: 
riannevanasten@vanastengroup.eu. Ook kun je haar mailen bij vragen. Een assessment kan deel uitmaken 
van het sollicitatietraject. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

Functie specifieke 
competenties  
• Groepsgericht leidinggeven  
• Plannen, organiseren en 

delegeren 
• Zelfstandig werken  

• Voortgangscontrole                                                   
• Analytisch (aandacht voor 

details) 
• Besluitvaardigheid 
• Oplossingsgericht

    
• Verantwoordelijkheid 
• Mondelinge/schriftelijke  

     uitdrukkingsvaardigheden

   



                         Van Asten Group: een (h)echt familiebedrijf

   


