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Wie zijn wij? 

vandaglas BV is een transformatie en distributienetwerk van bouwglas. In Nederland is het  

één van de grootste productie- en distributiebedrijven van isolatieglas, veiligheidsbeglazing, 

interieurbeglazing en glas specials. De vandaglas Groep heeft ook verkoopvestigingen en 

productielocaties in Duitsland (Radeburg en Berlijn), Oostenrijk (Steyr, Wenen, Hallein, Villach, 

Heidenreichstein) en Engeland (Huddersfield). 

Binnen vandaglas vinden wij het belangrijk om een open en betrokken cultuur te creëren. 

Wanneer je aan de slag zou gaan bij ons, zal je merken dat er een ontspannen sfeer heerst 

onder collega’s. We zijn een platte organisatie, waar het heel normaal is om zo bij iemand 

binnen te lopen om een vraag te stellen of een praatje te maken. Samenwerken is het 

sleutelwoord! 

 

Jouw rol: 

Wij zijn op zoek naar een sterke Business Controller met ervaring in een productieomgeving in 

een snelgroeiend bedrijf. 

 

Dit is een uitdagende functie voor iemand die graag ondersteunt bij de groei van vandaglas, die 

zelfgemotiveerd is, visie en een pioniersmentaliteit heeft om bij te dragen aan het succes van 

vandaglas. 

 

In deze rol rapporteer je rechtstreeks aan de Head of Finance en ben je verantwoordelijk voor 

de business support op lokaal, maar ook op centraal niveau. Je bent de business partner voor 

onze ondersteunende afdelingen (Finance, Purchasing, Supply Chain en MT).  

 

In de functie is het belangrijk dat je minimaal 2 dagen per week werkt vanuit onze 

productielocatie in Emmen. 

 

Verantwoordelijkheden 

• Verantwoordelijk voor kostprijs(her)berekening voor onze fabrieken in Emmen, Almelo 

en Swalmen 

• Analyse van productieverschillen 

• Het blijven volgen van de prestaties van de diverse sites 

• Verantwoordelijk voor de maand- en jaar afsluitingen 

• Ondersteuning Business project verbetering / besparing initiatieven  



• Ondersteuning Audit activiteiten. 

• Leveren van ad hoc bedrijfsanalyses waar nodig ter ondersteuning van de business. 

Nauwe samenwerking met Financial Control inzake budgettering en prognoses. 

 

Vaardigheden en ervaring 

• Ca 3 a 5 jaar recente en relevante werkervaring als Business Controller  

• Bij voorkeur afgeronde Bachelor diploma 

• Uitstekende analytische vaardigheden en het vermogen om meerdere prioriteiten af te 

wegen en deadlines te halen.  

• Teamspeler | sterke communicatieve vaardigheden en in staat om uit te dagen en 

samen te werken met de business 

• Goede analytische en probleemoplossende vaardigheden  

• Kennis van ERP-systemen (bij voorkeur SAP) 

• Uitstekende kennis van MS Office  

• Vloeiend in Engels 

 

Wat wij bieden? 

• Interessante baan in een open, dynamisch en snelgroeiend bedrijf 

• Ontwikkelingsmogelijkheden 

• Goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• 25 vakantie dagen en 6,5 dag ADV bij fulltime dienstverband (39 uur) 

• Gezien het feit dat het een mobiele functie betreft is een lease auto inbegrepen 

• Gratis fruit op het werk 

• Werknemerskorting voor eigen producten 

• En natuurlijk de leukste collega`s 

 

Enthousiast over de vacature en herken jij jezelf in het profiel?  

Solliciteer snel en stuur je cv naar HR@vandaglas.com en hopelijk heffen we gauw het glas op 

jouw nieuwe baan. 

mailto:HR@vandaglas.com

