
 

StarCuisine - Echt. Lekker. Eten.  

Vacature Finance Manager 

Aanbod 
Lekker eten en een goed salaris met een contract voor onbepaalde tijd. De organisatie helpen sturen met jouw 
analyse en rapportages. Richting onze audit plicht financiële processen naar jouw hand zetten, stroomlijnen en 
verder automatiseren. Werkend in een groeiend en enthousiast team met ruimte voor humor. Een groeiende 
organisatie, een goede pensioenopbouw, fietsplan en leuke personeelsuitjes! 

De organisatie 
StarCuisine is de lekkerste, gezelligste én leukste maaltijdfabrikant. Met 130 medewerkers maken we 6 dagen 
per week de allerlekkerste en allerbeste maaltijden. Deze liggen dagelijks vers bij bekende supermarkten en 
foodservice klanten in Nederland en België. Wij zijn recentelijk verhuisd naar een prachtig nieuwbouw pand in 
Bleiswijk. StarCuisine is daarnaast partner van Bracamonte Convenient Kitchen en Sushi Ran.  
 
Feiten 
• Echt. Lekker. Eten. Daar staan wij voor! 
• Kwaliteit op 1 
• Onze medewerkers zijn cruciaal 
• Onze klanten zijn onze partners 
• Authentiek en Ambachtelijk werken 
• 130 medewerkers in een snel groeiende organisatie  

 
De functie 
De huidige financiële afdeling bestaat uit 3 medewerkers (1 controller en 2 financieel medewerkers) en wordt 
momenteel aangestuurd door de directeur. Als finance manager ga jij ervoor zorgen dat alle financiële zaken 
op orde zijn en dat het team de juiste aansturing krijgt.  
 
Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit: 
• Het aansturen, begeleiden en coachen van jouw medewerkers in het dagelijkse werk; 
• Het coördineren van de werkzaamheden binnen het team; 
• Het optimaliseren van processen binnen de afdeling en het brengen van continue verbetering en 

vernieuwing; 
• Ervoor zorgen dat wij kunnen voldoen aan onze audit plicht;  
• Het verzorgen van de maandcijfers en de jaarrekening (controleplichtig); 
• Het onderhouden van de contacten met de accountant; 
• Het naar een hoger niveau brengen van onze AO en IC processen; 
• Het zorgen voor goede periodieke financiële rapportages om inzicht te krijgen in onze productieresultaten; 
• Het tijdig verzorgen van diverse aangiftes; 
• Daarnaast ben je in samenwerking met de HR Manager verantwoordelijk voor een goede uitvoering door 

het team voor de HR administratie. 
 

Profiel 
Met jouw expertise in finance en leidinggevende capaciteiten ga jij ervoor zorgen dat wij als organisatie weer 
een stapje verder komen. Je bent communicatief sterk en houdt van een goede sfeer op de werkvloer. 

• Je bent in het bezit van een financiële HBO of WO diploma; 
• Je hebt ervaring met MRP en voorraadhoudend werken (kennis van SAP is een pré); 
• Je bent op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving; 
• Je bent een ster in Excel, Power BI, rapportages maken en analyseren; 
• Je bent analytisch een kei, getallen hebben geen geheimen voor jou; 
• Je denkt oplossingsgericht en werkt aan continue verbetering van onze rapportages;  
• Je hebt een gezonde dosis humor! 



 

Reageren 
Ben of ken jij ons missende ingrediënt? Voor meer informatie kun je terecht bij Suzanne Danen, telefonisch 
bereikbaar op 06 50598763. De sollicitatie met motivatie kun je sturen per e-mail naar 
recruitment@starcuisine.nl. Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op StarCuisine.    


