
 
 

Vacature Plant controller 
40 uur per week 

Standplaats: Hengelo 
 

Kom jij ons team versterken als plant controller voor de verschillende productielocaties? Wil jij het beste uit 
jezelf halen en een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere optimalisatie en professionalisering van de 
administratieve productieprocessen? Ben jij analytisch, strategisch sterk en heb jij conceptueel denkvermogen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Dit zijn wij 
Morssinkhof Groep is het moederbedrijf van diverse productie- en handelsondernemingen. Met vijf eigen 
productielocaties zijn wij fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en sierbestratingsproducten die 
via Morssinkhof Infra worden verkocht. Met Brinkman baksteencentrum leveren we straatbakstenen en 
gevelstenen voor de zakelijke markt. Met onze handelsonderneming TuinVisie leveren we tuinmaterialen voor 
de consumentenmarkt via een netwerk van dealers en hoveniers. En met onze dochteronderneming  
Decor Son produceren we onder andere consumentenverpakkingen zanden & siergrinden en zijn we de 

groothandel voor de DHZ-branche. Binnen ons totale bedrijf werken ruim 300 medewerkers.   

 
Als plant controller bij Morssinkhof Groep treed je op als sparringpartner van de directeur productie & techniek 
en de locatiemanagers en rapporteer je aan de financieel directeur. Je adviseert op het gebied van 
(strategische) besluitvorming omtrent de productie vanuit cijfermatig inzicht. Je zorgt voor een tijdige en 
diepgaande analyse en rapportage van plant-gerelateerde ontwikkelingen ten opzichte van het vastgestelde 
budget. Door jouw scherpe inzicht zorg je continu voor verbinding tussen de output van de fabrieken en de 
financiële resultaten. Met jouw ervaring en advies help je de efficiency te verbeteren en de winstgevendheid te 
vergroten. Jouw standplaats is Hengelo maar je zult ook de verschillende productielocaties bezoeken. Om te 
slagen in de functie heb je naast gedegen financiële kennis zeker ook gezonde interesse in productieprocessen 
nodig. Je bent in staat om vanuit Microsoft Dynamics 365 onder andere met behulp van Power BI de juiste data 
te genereren om jouw rol als sparringpartner volwaardig te kunnen pakken. Tevens weet je jouw (financiële) 
boodschap goed over te brengen, ook aan non-financials. Vanuit jouw rol anticipeer je op ontwikkelingen 
binnen de groep en fungeer je als aanjager van procesoptimalisatie van de administratieve productieprocessen. 
 
Dit ben jij 

• Je hebt hbo- of wo-werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding in de richting van 

bedrijfseconomie, accountancy of controlling. 

• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie.   

• Je bent analytisch sterk, gaat accuraat te werk en weet data goed te vertalen naar concrete inzichten 
en actiepunten. 

• Je hebt affiniteit met IT (bij voorkeur Power BI, Microsoft Dynamics 365 en Excel). 

• Je communiceert makkelijk en doeltreffend. 

• Je bent proactief en meedenkend, maar kunt ook een kritische houding aannemen. 

• Je ziet het verbeteren van bedrijfsprocessen als een uitdaging. 
 

Dit is jouw beloning 

• Een veelzijdige functie bij een platte organisatie waar eigen inbreng en ideeën worden gewaardeerd. 

• De mogelijkheid om opleidingen te volgen om je kennis te blijven vernieuwen.   

• Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring.    

• Zeer nette secundaire arbeidsvoorwaarden (onder andere 25 vakantiedagen en 12 adv-dagen, een 
goede pensioenregeling, 3,5% eindejaarsuitkering en diverse aantrekkelijke personeelsregelingen).    
 

 
 
 
 
 



 
 

Interesse?  
Herken jij jezelf in deze functie en is dit de baan die bij jou past? Laat ons weten dat je graag met ons in gesprek 
wilt komen en stuur je cv naar hr@morssinkhof-groep.nl. Voor vragen over deze vacature kun je contact 
opnemen met Jan de Jong, financieel directeur, via telefoonnummer: 074 – 242 60 00 of per e-mail: 
j.dejong@morssinkhof-groep.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  
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