
 

 

 

 

Financial Controller (MT-lid) 
Smurfit Kappa Roermond Papier 
 

Het duurzaam en efficiënt produceren van papier. Hier lever jij als financial controller én 

MT-lid bij Smurfit Kappa Roermond Papier een belangrijke bijdrage aan. Nieuwsgierig 

naar deze vacature bij een organisatie waar ze onderwerpen als een circulaire 

economie en doorontwikkeling zeer belangrijk vinden? Lees dan verder.  

 

Wat ga je doen?  
Als financial controller stuur jij de afdelingen Finance & Control (waar jouw focus ligt), inkoop en 
IT aan. Vanwege het zelfsturende karakter van de teams ligt jouw focus op de project- en 
kostprijsbewaking, de maandrapportages en de budgetten. Aan jou de taak deze te monitoren 
en te analyseren. Hierdoor signaleer je afwijkingen in een vroeg stadium en onderneem je de 
benodigde acties.   
 
Ook in de optimalisatie van de diverse processen speel jij een belangrijke rol. Continu kijk je  
met de collega’s hoe jullie deze zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten en goed kunnen borgen. 
Verder vallen het aanleveren van (financiële) rapportages, zowel intern als naar de groep, en 
het (laten) uitvoeren van audits onder jouw verantwoordelijkheid.  
Als lid van het MT ben jij een belangrijke sparringpartner. Zo stel je samen met de algemeen 
directeur jaarlijks de budgetten vast. De verschillende evaluatiemomenten gedurende het jaar 
biedt jullie de mogelijkheid om de gestelde budgetten indien nodig aan te passen.  

 
Het team 
Verspreid over de diverse afdelingen stuur je 14 collega’s aan. Bij Smurfit Kappa werken we 
resultaatgericht en doen dit samen. Deze gedrevenheid zie je in de hele organisatie terug. Je 
kunt bij iedereen binnenlopen en hebben graag iets voor de ander over. Dit alles maakt de sfeer 
binnen de organisatie informeel en familiair.  
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Wat wij jou bieden? 
Als grote internationale speler in de papierindustrie heeft Smurfit Kappa groep wereldwijd 
fabrieken. In de rol van financial controller werk je veel met de controllers van de fabrieken 
samen. Op deze manier kunnen jullie met elkaar sparren en van elkaar leren. Daarnaast bieden 
wij jou de mogelijkheid om verbeterideeën op te pakken en over de grensen van jouw eigen 
vakgebied mee te kijken en na te denken.  
Wat kun je verder van ons verwachten: 
• markconform salaris met bonusregeling 
• de mogelijkheid om direct een vast contract te krijgen; 
• een functie voor 40 uur per week en 32 uur bespreekbaar is; 
• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 25 vakantie- en 11,5 ADV dagen, 

een goede pensioenvoorziening waarbij wij de werkgeversbijdrage voor het excedent 
pensioen volledig betalen,  8% vakantietoeslag en de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een collectieve ziektekostenverzekering;  

• een auto en een laptop; 
• de mogelijkheid om in goed overleg 1 dag per week vanuit huis te werken;  
• volop ontwikkelingsmogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan functiegerelateerde opleidingen 

of deelname aan persoonlijke ontwikkelprogramma’s vanuit de groep. 
 

Jouw profiel: 
Een analytisch vermogen, dat zien we graag bij je terug. Hierdoor heb jij grip op de processen 
en signaleer jij afwijkingen vroegtijdig. Daarnaast heb jij in deze rol contact met mensen op 
verschillende niveau’s. Daarom vinden wij het belangrijk dat je voor alle collega’s een fijne 
gesprekspartner bent. Ook weet jij met jouw ‘politieke antenne’ onderwerpen op de juiste 
momenten aan te kaarten.  
Wat staat er verder op je cv: 
• minimaal een afgeronde hbo-opleiding en hbo werk- en denkniveau; 
• minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie. Bij voorkeur in de 

proces- en maakindustrie;  
• uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.  

 

Solliciteren of meer informatie? 
Wil jij in de functie van financial controller de ruimte krijgen om te kunnen blijven verbeteren? 
Dat kan! Solliciteer voor 1 december 2021 op deze vacature door je CV te mailen naar HR-
SKRP@smurfitkappa.nl.  
Heb je vragen over de inhoud van deze functie? Neem dan gerust contact op met Wouter Lap, 
algemeen directeur, via 0475-384444 of stuur een mail naar wouter.lap@smurfitkappa.nl. Wil je 
meer informatie over de sollicitatieprocedure? Dan vertelt Linda Bovens, senior HR adviseur, 
jou graag meer. Zij is bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer.  
 
Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
 

Wie zijn wij? 
Van oud papier weer nieuw papier produceren. Dat is wat Smurfit Kappa Roermond Papier 
doet. Dé basis voor duurzame verpakkingen van golfkarton. Dit doen we 24 uur per dag en 365 
dagen per jaar met zo’n 285 medewerkers. Een voor een gedreven en betrokken collega’s die 
er voor elkaar staan op het moment dat het nodig is. Binnen onze organisatie is veel expertise 
aanwezig. Met deze kennis bouwen we samen naar waar we naar toe willen: Door op een 
duurzame manier te produceren, de beste zijn!  
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