
 

 

KeyGene – the crop innovation company 

KeyGene is het AgBiotech bedrijf dat zich richt op hogere opbrengst en kwaliteit van gewassen. Met intellectueel kapitaal en een 

oplossingsgerichte aanpak zetten we ons in voor de toekomst van de landbouw met partners in de agri-foodsector. Ons doel is 

bedrijven en academische organisaties wereldwijd te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun gewassen. KeyGene’s kracht ligt 

in het aanbieden van geïntegreerde oplossingen aan de klant; wij combineren onze technologische innovaties met data science 

expertise en kennis van planteigenschappen en gewassen. Er werken meer dan 140 professionals bij KeyGene die afkomstig zijn 

uit diverse landen. Het bedrijf is gevestigd in Wageningen, Nederland, Rockville, MD, USA en Hyderabad, India. 

 

Ter versterking van het ons team zoeken wij een enthousiaste: 

 

ASSISTENT CONTROLLER 

positie met doorgroeiperspectief 

 

Vacaturenummer 21.001 

 

Als assistent controller word je onderdeel van het team Finance & Control. Dit team bestaat uit een manager 

accounting & control, een financieel en salaris administrateur, een medewerker crediteuren administratie en manager 

inkoop.  Het team is verantwoordelijk voor de gehele financiële planning & control, financiële administratie en 

salarisadministratie van KeyGene in Nederland, de VS en India. 

Positie 

Na een introductie in de onderzoekswereld van KeyGene ga je aan de slag met verschillende financieel en 

administratieve taken. Een kerntaak wordt de financiële projectadministratie. Als assistent controller werk je nauw 

samen met de manager accounting & control en met projectleiders van onderzoeksprojecten. 

Je voert de projectadministratie en de daaraan gekoppelde urenadministratie van alle onderzoeksprojecten. Je houdt 

onder andere de budgetplanning en –besteding bij. Je informeert projectleiders over de resultaten van de projecten, 

voorziet hen van rapportages en bespreekt deze periodiek met hen. Vanuit  bedrijfseconomisch perspectief hou je 

toezicht op de voortgang van de projecten. Daarnaast bied je ondersteuning bij subsidieaanvragen en rapportages. 

Naast je kerntaak krijg je de mogelijkheid om verder te groeien in andere taakgebieden zoals: 

• Mede zorgdragen voor de planning en control cycle 

• Ondersteunen bij de maand- en jaarafsluitingen 

• Monitoren en analyseren van financiële project- en bedrijfsresultaten t.o.v. budgetten en verzorgen van 

financiële rapportages 

• Ondersteunen bij jaarlijkse audits 

• Voorbereiden van financiële analyses, begrotingen, winst- en verliesrekeningen, en jaarrekeningen 

 

Profiel 
• Opleiding op MSc niveau afgerond, bijvoorbeeld Master Finance & Control of vergelijkbare opleiding 

• Ca. 2 jaar (stage)ervaring op een financiële afdeling  

• Beschikt over uitstekende analytische vaardigheden  

• In staat om zelfstandig en gestructureerd te werken in een dynamische professionele bedrijfsomgeving  

• Resultaatgericht  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  

• Ambitieus en gemotiveerd om te blijven leren 

 

Wat wij bieden 
KeyGene biedt een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden. De locatie voor deze functie is Wageningen. 

KeyGene biedt een innovatieve en internationale werkomgeving met een divers team van collega’s. De formele 

voertaal binnen KeyGene is Engels. 

 

 



 

 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Leo Ros, manager accounting & control, e-mail 

leo.ros@keygene.com Voor overige informatie kun je contact opnemen met de afdeling HR via 

careers@keygene.com of 0317-466866.  

Solliciteren 
Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature, verzoeken wij u ons voor 1 maart 2021 uw motivatiebrief en cv toe 

te sturen d.m.v. onderstaand formulier. 
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