
 
 
PZEM richt zich op productie, handel én levering van energieproducten en -diensten op de zakelijke 
markt. Door mondiale prijsbewegingen van grondstoffen en de transitie naar een duurzame, CO2-
neutrale energievoorziening, zijn energiemarkten zeer dynamisch en volatiel. Daarom 
optimaliseren we onze portefeuille aan zeer flexibele productie-, transport- en opslagcapaciteit 
continu en handelen we 24 uur per dag, 7 dagen per week. In deze dynamische energiemarkt is 
PZEM de stabiele factor. Dat is altijd zo geweest!  

Wij zijn op zoek naar een fulltime  

  

Senior Medewerker Control  
 

De afdeling Finance & Control draagt zorg voor uitvoering en optimale beschikbaarheid van 
bedrijfseconomische en financiële analyses ten aanzien van afwijkingen van het budget en/of 
prognoses / voorgaande jaren. Tevens zorgt zij voor de aansluiting van business informatie op 
de financiële informatie. De afdeling is verantwoordelijk voor de financiële analyses en 
rapportages voor de gehele PZEM organisatie (inclusief consolidatie deelnemingen).  
 
Beheersingsinstrumenten dienen op een zodanige wijze te worden geborgd dat een  
betrouwbaar inzicht wordt verschaft in de ontwikkelingen van de bedrijfsuitoefening. De 
afdelingsdoelstellingen zijn het strategisch en financieel ondersteunen van en het challengen 
en meedenken met de Business en het signaleren en oplossen van risico’s (i.s.m. de afdeling 
Risk Management) zodat tijdige en juiste bijsturing mogelijk gemaakt kan worden. 
 
De afdeling Finance & Control bestaat uit een aantal teams, te weten Control & Administratie,  
Energy Data Analyse en Backoffice Trading. De Senior Medewerker Control maakt deel uit 
van het Control team en is verantwoordelijk voor onderstaande aandachtsgebieden. Het 
meedenken en optimaliseren van processen en gebruikte modellen waarbij eigen initiatief en 
het nemen van verantwoordelijkheid een belangrijke rol speelt, zijn zaken die bij deze rol 
horen. De Senior Medewerker Control levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van 
de teamdoelstellingen en doelstellingen van het gehele bedrijf.  
 

Kerntaken en verantwoordelijkheden: 

• Zelfstandige analyse & rapportage (zowel periodiek als ad-hoc) 
• Rapportage van winst-en-verliesrekening, balans en kasstroom conform wet- en 

regelgeving m.b.t.: 
o Jaarrekening; 
o Maandrapportages inclusief consolidatie van deelnemingen, waarbij voor alle 

onderdelen geldt dat verklaringen over realisatie en afwijkingen een 
substantieel onderdeel zijn van de rapportage; 

o Borgen van IFRS compliance; 
• Participeren in en beoordelen van te vervaardigen business cases 
• Interne rapportage: 

o Maandelijks afstemmen van business informatie met financiële informatie. Key 
value drivers van de Business aansluiten met financial reporting; 

o Maandelijkse beoordeling van ontvangen informatie; voldoet dit aan de 
informatiebehoefte en sluit dit aan op de wensen; 

o Stuurinformatie aansluiten op de financiële informatie teneinde de stakeholders 
inzicht te verschaffen in de financiële positie; 

• Verder ontwikkelen van sturingsmethodieken (bijv. cashflow forecasting); 
• Doorvoeren transparantie in processen en systemen, in lijn met business 

requirements en financial requirements. 



 

 

 

 

 

Wat verwachten we van je?  

• Je hebt een afgeronde studie richting Accountancy, Controlling of Bedrijfseconomie 
(HBO/WO)  

• Je hebt gedegen kennis van business control processen en financial accounting, 
verkregen door meerdere jaren werkervaring (minimaal 3 jaar) in een relevante functie; 

• Sterke affiniteit met het opstellen van financiële rapportages. 

• Sterke mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

• Pro-actieve houding in combinatie met teamspeler 

• Je beheerst de de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in zowel woord als geschrift. 

• Kennis van en ervaring in de energiesector is een pré 

 
Competenties: 

• Informatie analyseren en evalueren 

• Voortgang bewaken 

• Kwaliteit bewaken en handhaven 

• Oplossingen genereren 

• Proactief communiceren 

• Communicatie op doelgroep richten 

• Snel leren 

 

Salaris 

Wij bieden een maximum salaris van € 5.421,- bruto per maand. Inschaling is afhankelijk van 

ervaring en geschiktheid. 

 

Standplaats  

Middelburg 

Mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over deze vacature, kun je contact opnemen met Sven Schaier, Manager 

Finance & Control, e-mail SSchaier@pzem.nl of Patricia Delivorias, HR Adviseur via 

vacatures@pzem.nl. 

 


