
Manager Business Control – Moerdijk 
Energiek MT-lid en drijvende kracht voor een breed georiënteerd team 

De organisatie 

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) te Moerdijk is een afvalverwerkingsbedrijf dat zuiveringsslib 

verwerkt afkomstig uit biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. De aandelen van de N.V. zijn in handen 

van waterschappen die tevens ook hun zuiveringsslib bij SNB laten verwerken. De missie van SNB is het 

continu verwerken van zuiveringsslib, waarbij de positieve stoffen in het zuiveringsslib worden hergebruikt 

en de negatieve stoffen worden verwijderd uit het milieu, en dat tegen de laagst mogelijke 

verwerkingskosten. Hiervoor exploiteert SNB een slibverwerkingsinstallatie (SVI) in Moerdijk. De jaarlijkse 

omzet bedraagt circa € 30 tot € 35 miljoen. In totaal werken er circa 50 medewerkers bij SNB. Kijkt u ook 

op www.snb.nl 

De functie 

Samen met de Directeur, de Bedrijfsleider en de Manager Proces & Milieu vormt u het MT van SNB. Binnen 

dit team bent u verantwoordelijk voor de portefeuilles MT-ondersteuning, KAM, Financiën en P&O. In deze 

rol adviseert u op proactieve wijze het MT en neemt u operationele beslissingen binnen de genoemde 

resultaatgebieden. U geeft direct leiding aan de afdeling Administratie (4 medewerkers), KAM (1 

medewerker) en Secretariaat/P&O) (1 medewerker). U haalt plezier uit het goed ingevoerd zijn in de 

dagdagelijkse activiteiten van uw afdelingen. U draagt onder andere de volgende verantwoordelijkheden: 

• het toetsen van (meer-)jarenplannen en scenario’s aan beleid en ontwikkelingen;  

• het doorrekenen van financiële gevolgen van opties, toetsen op (financiële) haalbaarheid; 

• opstellen van begroting, budget en investeringsaanvragen;   

• verzorgen van relevante interne en externe rapportage in de Planning & Control Cyclus, zoals 

geïntegreerd jaarverslag/ jaarrekening, begroting, kwartaal- en maandrapportages; 

• het onderhouden van contacten met uw gesprekspartners bij de aandeelhouders, accountants, 

advocaten, belasting- en subsidieadviseurs; 

• Het coördineren en begeleiden van de werkzaamheden op de afdelingen.  

Wat zoeken we 
• Een afgeronde HBO-opleiding in bijvoorbeeld financiële, accountancy of economische richting 
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. 
• U kunt uitstekend hoofd- van bijzaken onderscheiden en behoudt altijd het overzicht. U bent een stevige 

gesprekspartner zowel intern als extern. 
• U bent proactief in het doen van voorstellen ter innovatie en verbetering. 
• U bent accuraat, resultaatgericht, een teamspeler en oplossingsgericht. 
• U beschikt over tact, luistervaardigheid, adviesvaardigheid en u bent iemand bij wie mensen graag 

aankloppen. 
• Van nature bent u een mensgerichte, warme en betrouwbare manager. 
 
De volgende stap voor u  
Mocht uw interesse gewekt zijn voor deze mooie functie, dan heeft u een aantal opties. U kunt: 
1. Bellen voor meer informatie met Karin Tak van Human Capital op 06 57944287. Mevrouw Tak kan u 

een meer gedetailleerde toelichting geven en eventuele specifieke vragen beantwoorden over de 
functie, de organisatie en het selectieproces. 

2. Mailen (vragen of contactverzoek) via karintakroosendaal@gmail.com onder vermelding van “Manager 
BC SNB”.  

3. Meteen uw interesse kenbaar maken voor deze functie door uw CV of LinkedIn-link en motivatie voor 
de functie te mailen naar karintakroosendaal@gmail.com  

 
 
Karin Tak – Taurus Human Capital – karintakroosendaal@gmail.com – 06 57944287 
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