
 

 

 

 

 

 

Lassie Nederland BV is een onderdeel van Ebro Foods, een beursgenoteerde multinational (Madrid). 

Ebro Foods is wereldwijd marktleider op het gebied van rijst. De vestiging in Nederland (Lassie fabriek 

te Wormer) telt 65 medewerkers, hiervan zijn 25 werknemers werkzaam op kantoor. Naast de 

productie van het “Lassie” merk zijn er sinds 4 jaar ook productielijnen geopend voor de productie van 

rijst bloem/meel voor de B2B markt. 

Lassie is een platte organisatie waar de lijnen kort zijn en de sfeer informeel. Door de kleinschaligheid 

krijg je veel mee van de verschillende onderdelen van het bedrijf en heb je contact met veel 

verschillende collega’s. 

 

Financial Accountant (0,8 tot 1,0 FTE)

• Rapporteert aan de Financieel Directeur 

• Werkt nauw samen met (junior) financial accountant en financial controller 

Functiebeschrijving 

Verantwoordelijkheden: 

• Opstellen en analyseren van interne (OPEX) rapportages 

• Opstellen maandrapportage naar hoofdkantoor in Spanje 

• Efficiënt uitvoeren van de volledige financiële administratie 
o Analyse op loonjournaalpost 
o Aangiften LB, CBS en BTW (inclusief rondrekening) 
o Maandelijkse afsluitingsboekingen (accruals/memo’s) 
o Maandelijkse onderbouwing balansposten 
o Jaarlijkse onderbouwing t.b.v. accountantscontrole i.s.m. financial controller 
o Correcte afwikkeling van purchase orders 
o Debiteuren, crediteuren, bank en grootboek administratie 
o Administratie investeringsprojecten en vaste activa administratie 

• Opstellen en verbeteren van (administratieve) procedures 

• Vraagbaak voor junior financial accountant 

• Ondersteunt financial controller 
 

Functie-eisen 

• HBO niveau (BE, SPD, AA)  

• Zeer goede kennis van Excel 

• Goede kennis van SAP is een pré 

• Ervaring in en met productieomgeving/fabricage boekhouding is een pré 

• Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie 
 

• Team player: kan goed met diverse niveaus binnen de organisatie samenwerken 

• Goede communicatieve vaardigheden: goed niveau Engels (mondeling en schriftelijk) 

• Persoonlijke eigenschappen: zelfstandig, accuraat, pragmatisch, proactief en zeer hands-on. 
 

High Quality Recruitment ondersteunt Lassie Nederland exclusief in deze procedure. Dit betekent dat 

reacties van andere bureaus niet op prijs worden gesteld. Vragen, reacties en sollicitaties kunnen 

verstuurd worden naar Berrit Frankema, bereikbaar via b.frankema@high-quality.nl of 06 52372697. 
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