
 

 

 

Voor onze locatie in Tegelen zijn wij op zoek naar een 

Business controller – 32-40u 

 
VIM is een jonge, zeer ervaren en sterk groeiende logistiek dienstverlener in de branches Mode, 
Sport, Wonen en Lifestyle. Wij verzorgen de gehele keten van productie tot consument voor een groot 
aantal aansprekende (internationale) klanten en merken en wij doen dit vanuit ons kantoor in 
Hoevelaken en onze warehouses in Swalmen en Tegelen. 
 
Hoe ziet jouw baan als Business Controller bij VIM eruit? 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de managementinformatie en planning & control 
activiteiten binnen VIM. Als Business Controller gebruik je de beschikbare data binnen onze 
organisatie voor de besluitvorming van de toekomst. Aan de hand van de beschikbare informatie 
maak en begeleid je plannen om bedrijfsprocessen te verbeteren.  
 
Je zorgt voor duidelijke managmentrapportages waarin je de vertaling maakt van de klantforecast naar 
de benodigde capaciteit per maand, week en dag. Je maakt de personeelscapaciteit inzichtelijk 
waarbij je rekening houdt met factoren als verlof en verzuim.  
Verdere werkzaamheden: 

- Je voert bedrijfsanalyses uit en stelt rapportages op van o.a.: 
o Leveranciersbeoordelingen 
o Operationele incidenten en klachten 
o Klant SLA’s ten opzichte van gerealiseerde operationele KPI’s  
o Performance van vervoerders 

- Je analyseert de input voor de facturatie van de VIM-klanten op basis van volledigheid en 
juistheid.  

- Je vertaalt strategische doelen naar operationele KPI’s  
- Je ziet (proces)verbeteringen en bent in staat deze verder uit te werken en door te voeren 

 
De benodigde informatie haal je uit de beschikbare systemen, daar waar niet voorhanden bedenk je 
een work around om aan de benodigde informatie te komen. 
  
Jij bent voor ons de geschikte kandidaat als je cijfermatig en analytisch sterk bent.  
Je hebt een sterk adviserend vermogen en je weet dit door duidelijke communicatie over te brengen.  
Gezien we werken met internationale klanten en collega’s, is het van belang dat je zowel mondeling 
als schriftelijk communicatief vaardig bent in de Nederlandse en Engelse taal. 
 
Verder:  

- heb je een pro-actieve instelling en kennis van de logistieke branch 
- heb je minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  
- ben je bekend met Lean en 5S 
- heb je goede kennis van Excel en Power BI  

  



 

 
 
 
Wat kan je van VIM verwachten? 
In ieder geval een ontzettend leuke baan met fijne collega’s! Het aantal uren en werkdagen is in 
overleg vast te stellen, maar zal tussen de 32 en 40 uur liggen. Je komt te werken op onze locatie in 
Tegelen, maar je zult ook minimaal 1 keer in de week op onze locatie in Swalmen aanwezig zijn.  
Je eerste contract is voor de bepaalde tijd van 12 maanden, bij goed functioneren heb je zicht op een 
verlenging hiervan.  
 
Daarnaast ontvang je:  

- een marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring 
- een reiskostenvergoeding   
- 8,33% vakantiegeld 

 
Enthousiast na het lezen van deze vacature? Dan zien we graag je sollicitatie tegenmoet! Dit mag 
per e-mail naar mjacobs@vimdscr.nl  
  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


