
Koninklijke de Kuyper is opgericht in 1695 
en een 100% familiebedrijf.  
Koninklijke de Kuyper is een bekend 
bedrijf dat wereldwijd premium likeuren 
en gedistilleerd verkoopt. We exporteren 
naar meer dan 100 landen en hebben 
ambitieuze groeiplannen. 
We zijn trots op ons ondernemerschap en 
creëren merken die gebaseerd zijn op een 
goed begrip van wat consumenten 
motiveert. 

 

Dit resulteert in sterke, relevante en 
aantrekkelijke merken die passen in de 
life style van onze klanten. Met deze 
manier van werken willen we de partner 
zijn waar onze on- en off-trade klanten 
de voorkeur aan geven.  
De organisatie heeft haar hoofdkantoor 
in Schiedam en is competitief, heeft een 
platte structuur en een hands-on 
karakter. Onze werknemers zijn 
betrokken, agile en gedreven door de 
consument.   

 
Koninklijke de Kuyper BV in Schiedam is op zoek naar een fulltime 

 
Head of Financial Planning & Analysis 

 
Ben jij een ondernemende financial die graag fungeert als “challenger” voor een Sales organisatie? Ben jij sterk in het 
ontsluiten van data en de conversie naar inzichtelijke management informatie? Beschik jij over het echte “business control 
DNA” en heb jij affiniteit met food & beverages/retail? Reageer dan vandaag op deze Head of Financial Planning & Analysis rol 
bij Koninklijke De Kuyper.  
 
Ben jij een ondernemende financial die graag fungeert als "challenger" voor een Sales organisatie? Ben jij sterk in het 
ontsluiten van data en de conversie naar inzichtelijke management informatie? Beschik jij over het echte "business control 
DNA" en heb jij affiniteit met food & beverages/retail? Voor Koninklijke De Kuyper zoeken wij een 
 
Head of Financial Planning & Analysis (FP & A) 
In de rol van Head of Financial Planning & Analysis fungeer je als sparringpartner en klankbord voor de CFO, Sales en 
Operations en ben je sterk gericht op vernieuwing en verbetering van processen, management reporting en (commercial) 
business control. 
 

Taken & verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
• Je draagt verantwoordelijkheid voor controllers taken binnen de Groep op het gebied van: Forecasting, Budgettering, en 

Strategische Planning en bewaken van die processen. 
• Presenteren van forecast en budget aan het Leadership Team (LT) en medeverantwoordelijk voor budgetbewaking. 
• Verzorgen van financiële rapportages, bedrijfseconomische analyses en kostprijsberekeningen. 
• Rapportage van de KPI’s. 
• Je zorgt voor actuele en inzichtelijke financiële (voortgang) overzichten op detailniveau, analyseert deze en fungeert met 

jouw team op die basis als Business Partner voor de vier Business Units bij De Kuyper: Export, USA, Nederland en Private 
Label. 

• Je ondersteunt het financiële team in het identificeren van winstmogelijkheden en kostenreducties. 
• Je bereidt periodiek externe rapportages (P&L, Balance Sheet & Cash Flow) voor. 
• Je analyseert prijzen/promoties om inzicht te geven in o.a. budgetten. 
• Je zorgt voor financieel inzicht in de keten grondstof tot eindproduct in de winkel per land, klant en merk (de value 

chain). 
• Je bent super user voor de Business Intelligence systemen Cognos en TM1. 

Profiel 
• Minimaal afgeronde HBO opleiding op gebied van Bedrijfseconomie of Accountancy. 
• Ruime relevante werkervaring (minimaal 5 jaar), binnen de FMCG / Drinks en bij voorkeur met ervaring op Business Unit- 

of Groepsniveau. 
• Goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal. 
• Advanced Excel skills. 
• Ervaring met BI (bv Cognos, Powerplay, BW, etc.) 

Ons aanbod 
Naast veel afwisseling in een hoogwaardig en open werkklimaat, biedt Koninklijke de Kuyper je alle ruimte voor eigen initiatief 
en hechten we zeer aan korte lijnen en directe, persoonlijke communicatie. Daarnaast vinden wij persoonlijke ontwikkeling 
belangrijk en krijg je de kans om je binnen je functie te blijven ontwikkelen. Ons arbeidsvoorwaardenpakket mag er zijn en 
omvat onder andere een goed salaris, een bonus en een goede verlofregeling. De functie biedt uitzicht op een vaste 
aanstelling.  
 
Solliciteren?  
Deze vacature is expliciet uitgezet bij Robert Walters. Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren? Stuur dan jouw CV 
en motivatiebrief naar Martijn.Boet@RobertWalters.com. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 
met Martijn Boet T: +31 (0)6 4310 5608.  
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