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FINANCE MANAGER 
 

Ontmoet ASF 

Wij zijn ASF; onderdeel van het beursgenoteerde bedrijf DOLE. De ASF Group is al ruim 25 jaar actief 

in het verpakken en leveren van zachtfruit aan retailers, foodservices en groothandels in heel Europa. 

Een aanzienlijk deel van onze producten betrekken wij van Nederlandse telers en vanwege onze 

intensieve en vaak jarenlange relatie met deze telers kunnen wij een hoge kwaliteit waarborgen. 

Verder beschikken wij over een eigen pakstation en kunnen we daardoor snel en daadkrachtig op 

klantwensen inspringen. 

 

Wie ben jij? 

Je bent een initiatiefrijke en daadkrachtige financial. Een persoon die vanwege zijn empathische 

vermogen goed kan schakelen tussen de verschillende organisatielagen binnen een beursgenoteerde 

context. Verder is het je natuur om zaken te analyseren en met concrete verbetervoorstellen te 

komen. Als gevolg van je leiderschap krijg je mensen geënthousiasmeerd en doorontwikkeld. 

 

Wat jij gaat doen 

• Je bent eindverantwoordelijk voor de financiële verslaglegging; 

• Je stuurt onze financiële afdeling inspirerend en motiverend aan; 

• Je bent het centrale aanspreekpunt met betrekking tot onze financiën; 

• Je stelt onze budgetten, prognoses en rapportages op; 

• Je ontwikkelt ons huidige Business Intelligence Dashboard verder door en monitort onze 

bijbehorende financiële en niet-financiële KPI’s; 

• Je analyseert en signaleert kansen en bedreigingen in en rondom ons bedrijf; 

• Je initieert en voert (afdelings-)verbeterprojecten door; 

• Je voert deze werkzaamheden zelfstandig uit en legt rechtstreeks verantwoording af aan de 

directie en aandeelhouders.. 

 

Wat wij vragen 

• Je bent WO geschoold eventueel aangevuld met RA/RC; 

• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie; 

• Je hebt ervaring met werken in een ERP/Financieel Systeem. Kennis van Microsoft Navision/D365 

is een pré; 

• Je hebt ervaring met het werken in Power BI of weet je dit snel eigen te maken; 

• Je werkt fulltime en bent flexibel indien de business daarom vraagt. 

 

Wat jij krijgt  

Onze mensen zijn onze kracht. Dus daar zorgen we goed voor! Je komt terecht in een groeiend en 

internationaal bedrijf waar de mogelijkheden voor het oprapen liggen. Verder maken we jou blij met:  

 

• Een goed salaris. Het exacte bedrag bepalen we samen op basis van jouw ervaring en kennis.  

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden op basis van het CAO Groothandel Groente en Fruit.  
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• Ook vakantie vinden we belangrijk. Bij een fulltime dienstverband kun je standaard rekenen op 

25 vakantiedagen 

• Een gezonde werkomgeving in een enthousiast team; 

• Voldoende persoonlijke ontwikkel mogelijkheden; 

• Een goede pensioensregeling. Leuk voor later! 

 

 

Solliciteren?  

Ben jij enthousiast? Neem dan contact op met ASF Holding via 0493 - 745 100 of stuur een mail met 

CV naar hrm@asf-holding.nl We nemen je sollicitatie zo snel mogelijk in behandeling en nodigen je 

graag uit voor een heerlijke kop koffie op ons kantoor. Tot snel! 
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