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Hortilux Schréder
Hortilux Schréder is gevestigd in Monster
(ZH) en is marktleider in de ontwikkeling,
levering en toepassing van groeilicht-
oplossingen voor de internationale
glastuinbouw. Het bedrijf is onderdeel van
Dool Industries, een familiebedrijf voor
high-tech oplossingen in de agrarische
sector met vestigingen in Nederland.
Hortilux heeft als missie om telers
wereldwijd te ondersteunen om het
maximale resultaat uit het gebruik van
groeilicht te halen door het delen van
kennis en de best passende oplossingen
te bieden die aansluiten bij de behoeften
van haar klanten.

Wat ga je doen?
Werken in een technische, internationale
en groeiende organisatie spreekt je aan.
Als Controller ben je grotendeels werk-
zaam voor Hortilux en daarnaast ook
werkzaam voor de zusterorganisatie
Agrilight. Je zoekt een uitdagende functie
waarin initiatieven en ideeën worden
gewaardeerd.

Je krijgt de kans om actief werkzaam te
zijn in de volle breedte van het finance-
vak en ook je toegevoegde waarde te
laten zien aangaande bedrijfsbrede
onderwerpen. Als Controller ben je
sparringpartner voor het management
van Hortilux en Agrilight. Je hebt een
duidelijk pragmatische inslag en vindt het
interessant om mee te bouwen.
Aansluitend hierop krijg je de ruimte om
taken op te pakken die niet direct een
financiële inslag hebben.



Controller

Je bent in staat om in de komende jaren
mee te gaan in het realiseren van de
ambitieuze groeidoelstellingen. Je geeft
leiding aan een klein team van vier
medewerkers en rapporteert aan de
directie van Hortilux en Agrilight. Tevens
heb je regelmatig functionele afstemming
met de CFO van Dool Industries.

In totaal werken er ongeveer vijfenvijftig
medewerkers bij de twee bedrijven.

De kerntaken zijn:

• Het maken van rapportages en
analyses alsmede het doen van
verbetervoorstellen aan de
lijnmanagers;

• Het actief ondersteunen van de
afdeling sales & operations om de
winstgevendheid van klanten in
verschillende landen en via diverse
verkoopkanalen te optimaliseren.
Dit doe je onder andere door het
beoordelen en verwerken van
modellen waarmee inzicht wordt
verschaft in het verwachte rendement
van klant(groep)en;

• Het leveren van een bijdrage aan het
opstellen, coördineren en bewaken van
budget en forecast;

• Het bijdragen aan de correcte
maandafsluiting in samenwerking met
het accounting team;

• Het verder ontwikkelen van
commerciële en financiële KPI's en de
verdere implementatie van PowerBI
als key-user;

• Het analyseren van product(groepen)
en het doen van verbetervoorstellen
voor zowel bestaand assortiment als
innovatie;

• Het verlenen van financiële en
analytische ondersteuning bij diverse
business cases en commerciële
ontwikkelingsprojecten.

Wat neem je mee?
Je hebt een financiële opleiding op
minimaal hbo-niveau met circa vijf jaar
relevante werkervaring. Je bent praktisch
ingesteld, resultaatgericht en in staat
draagvlak te creëren. Je hebt de senioriteit
en flair om jouw visie helder en
standvastig neer te zetten. Ervaring in een
(internationale) industriële omgeving is
een pre. Je hebt interesse in en kennis van
informatiemanagement en met name
ervaring met bijvoorbeeld PowerBI en AX.
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De search en selectie voor deze functie is
exclusief uitbesteed aan Dicke Röell
Breedveld. Voor meer informatie over de
functie en Hortilux kun je contact
opnemen met Arjen Breedveld of Naomi
Linder.

‘Bringing people together’


