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VACATURE: 

CONTROLLER MET GEZOND BOERENVERSTAND 
 

Ben jij een financiële topper die de uitdaging aandurft om ons logistieke bedrijf AXIS EUROLINK in te richten en vorm te 

geven? In deze unieke functie als controller ben je verantwoordelijk voor de volledige inrichting van de financiële 

administratie van A tot Z en voor het tijdig opleveren van periodieke rapportages. Je hebt echt een eigen “project” onder je 

hoede en vindt het leuk om breed betrokken te zijn bij de organisatie en de diverse bedrijfsactiviteiten. 

 

JOUW JOB 

AXIS EUROLINK zit middenin de opstartfase, daarom zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste controller waarbij je het 

als uitdaging ziet om alles te coördineren op financieel gebied met de daarbij behorende uitdagingen. Samen met je collega’s 

van The Livestock Traders  draag je er zorg voor om ook de bijkomende financiële activiteiten tot in de puntjes te verzorgen.  

 

Herken jij jezelf in de kreten: meedenken, gezond discussiëren, initiatief tonen, positief instelling en heb jij een actieve houding 

dan zien wij graag jouw reactie tegemoet! 

 

Al met al zijn wij op zoek naar een enthousiaste controller om samen met het team naar een hoger niveau te groeien! 

 

OVER ONS 

De nieuwe logistieke tak AXIS EUROLINK, met als slogan “Connecting Livestock Chains”, is de Europese logistieke dienstverlener 

op het gebied van levende have en is een onderdeel van VAEX The Livestock Traders, een internationaal gevestigde naam als 

handelsonderneming en verzorgde tot heden ook het transport van biggen, varkens en runderen.  

 

Waarom relaties VAEX en AXIS EUROLINK zien als dé partner in de internationale handel van levende have, logistieke 

dienstverlener en trucks? Waarschijnlijk omdat we in de afgelopen 40 jaar hebben geleerd dat het veel meer is dan handel 

alleen. Het is een kwestie van kwaliteit en expertise. Klantgerichtheid. Kennis van de markt. Oog voor welzijn. En de wil om 

maximale waarde te creëren voor onze relaties, afnemers én leveranciers. Dat biedt vertrouwen. De reden dat je ons overal 

tegenkomt. In Europa, maar ook ver daarbuiten. Waar we ook komen, overal zijn we!  

 

AXIS EUROLINK maakt deel uit van VAEX The Livestock Traders, onderdeel van de VAEX Group. 

 

WAT VERWACHTEN WE O.A. NOG MEER VAN JE? 

� Opstellen, optimaliseren en analyseren van managementrapportages, toetsen en bewaken van KPI’s; 

� Het beoordelen van managementrapportages van de buitenlandse deelnemingen (logistiek en handel); 

� Het opstellen en opleveren van geconsolideerde tussentijdse cijfers waaronder een splitsing naar activiteiten 

waaronder ook buitenlandse activiteiten; 

� Opstellen en bewaken van budgetten en prognoses; 

� Verantwoordelijk voor de periodeafsluitingen en de (geconsolideerde) jaarrekeningen; 

� Contactpersoon richting accountant en andere stakeholders; 

� Opstellen van relevante business cases ter ondersteuning van de besluitvorming; 

� Liquiditeitsbeheer. 

 
HOE MAAK JE ONS TEAM COMPLEET? 

� HBO / WO afgestudeerd 

� Flexibele instelling  

� Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

� Belangrijk vindt om te werken in een hecht, betrokken team en gezellig team. 

 

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE? 

Spreekt de vacature je aan en zie je het als een uitdaging mail jouw sollicitatie en C.V. naar: po@vaex.nl t.a.v. Linda Carels. 

Nieuwgierig geworden? Voor meer informatie bel gerust met Linda Carels tel. 0486-472250.


