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Cabot Norit 
 

ALGEMEEN 

Norit werd in 1912 door chemicus Abraham Wijnberg en de koopman Johan Nicolaas Sauer opgericht 
onder de naam Norit Witsuiker Maatschappij. Dit was een handelsmaatschappij die de licentie had 
voor het uit het buitenland afkomstige Norit-procedé en daarnaast in Duitsland en Oostenrijk 
geproduceerde actieve kool verkocht.  
 
Na vele veranderingen en uitbreidingen is het bedrijf in 2012 overgenomen door het beursgenoteerde 
Amerikaanse bedrijf Cabot (NYSE). Cabot Norit Nederland B.V maakt deel uit van divisie Purifications 
Solutions. De totale omzet van Cabot in 2016 bedroeg wereldwijd USD 2,411 mld.  
 
Cabot Norit, ‘leading in purification’, is wereldmarktleider op het gebied van totaaloplossingen en turn 
key projecten voor de water-, dranken-, voedingsmiddelen-, zuivel- en farmaceutische industrieën. 
Meer dan 9 procent van de wereldbevolking gebruikt  water dat door Cabot Norit gezuiverd wordt. De 
Klazienaveen Plant is de grootste fabriek binnen het segment Purification solution. De Cabot Norit  
fabriek in Klazienaveen produceert actieve kool. Een product dat bij een breed publiek veel 
bekendheid geniet, zijn de zwarte Norit-tabletten die vooral dienen tegen vergiftigingen en 
jeuk. Daarnaast is het bedrijf op een zeer breed terrein actief en levert circa 150 verschillende actieve 
koolproducten zoals zuiveringsmembranen en complete zuiveringssystemen voor de water-, dranken-, 
voedingsmiddelen-, gas-, lucht-, automobiel-, mijnbouw-, chemische en farmaceutische industrie.  
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MANAGEMENT 
 
Op de productielocatie in Klazienaveen werken ruim 150 eigen medewerkers en vele externen in een 
full continu proces. Het managementteam van de Plant bestaat uit 7 personen onder leiding van de 
Facility General Manager, de heer ir. Marco Grimberg.  
 
Opbouw MT: 

- Facility General Manager 
- Manager Safety Health Environment 
- Manager HR 
- Manager Operations 
- Manager Finance 
- Manager Operations Pharma 
- Technology Manager 
- Asset Development Manager 
- Manager QA/QC 

 
 
FINANCE AFDELING 
 
De Finance Manager maakt deel uit van het MT en rapporteert (hiërarchisch) aan de Facility General 
Manager, Marco Grimberg. 
 
Functioneel rapporteert de Finance Manager aan de Finance Manager Purifications Solutions op het 
hoofdkantoor in Boston en aan de Finance Director EMEA in Schaffhausen (Zwitserland), het regionale 
hoofdkantoor voor Europa, Midden-Oosten en Afrika.  
 
Daarnaast werkt Klazienaveen veel samen met een Shared Service Centre in Riga in Letland. 
 
De functionele rapportages verlopen in concreto als volgt: 

- De Finance Manager Purifications Solutions in Boston, Michelle Colen: onderwerp van gesprek 
zijn daarbij de financiële resultaten en verwachtingen/forecast budget etc. (frequentie: 
meerdere keren per maand) 

- Finance Director EMEA in Schaffhausen, Arnaud Valet: hierbij worden met name lopende 
zaken besproken over audits en andere actiepunten. Financiële resultaten worden daarbij 
doorgaans niet besproken. (frequentie: 1x per maand)  

- Het SSC in Riga: er is een General Ledger Accountant toegewezen aan Klazienaveen, daarnaast 
een Accounts Payable Specialist en een Cost Accountant. Contacten gaan daarbij meestal via 
de mail. (frequentie: vrijwel dagelijks) 

 
De Finance afdeling in Klazienaveen bestaat uit de Finance Manager en uit een Finance Assistent.  
 
Een aantal Finance gerelateerde zaken zijn elders belegd zoals bijvoorbeeld asset development. Dit is 
belegd bij de Asset Development Manager die verantwoordelijk is voor het bewaken van de 
investeringsbudgetten. Ook de afhandeling van leveranciersfacturen is decentraal belegd volgens de 
zogenaamde autorisatiematrix. Leveranciersfacturen worden via het SSC (in Riga) aangeleverd. 
Salarissen zijn belegd bij de afdeling HR in Klazienaveen 
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FINANCE MANAGER 

De Finance Manager is eindverantwoordelijk voor Finance en Control van de productielocatie in 

Klazienaveen. Hij of zij (!) is sparringpartner voor het management en vraagbaak op cijfermatig 

en procesmatig gebied. De Finance Manager is verantwoordelijk voor de gehele financiële 

administratie en de IT-afdeling. Nieuw aan de functie is de eindverantwoordelijkheid voor de 

afdeling Logistiek. In deze rol wordt een grote mate van zelfstandigheid en initiatief gevraagd.  

 

De werkzaamheden bestaan uit: 

• Op coachende wijze leiding geven aan de afdeling Finance en Control , IT en 
Logistiek, bestaande uit 3 direct reports 

• Fungeren als business partner en in deze rol actief meedenken met de business 
en initiatieven nemen om haar te helpen met het realiseren van 
bedrijfsdoelstellingen.  

• Vertalen van visie en beleid naar operationele uitvoering en concrete 
doelstellingen en acties 

• Verantwoordelijk voor tijdige en accurate financiële rapportages en analyse 
hiervan, zowel intern als naar het Europees hoofdkantoor in Zwitserland en het 
hoofkantoor in Boston 

• Bewaken van financiële wet- en regelgeving zoals SOx e.d. 
• Verantwoordelijk voor de budgettering en forecasting 
• Verzorgen van de financiële maand, kwartaal en jaarafsluiting, het opstellen van 

financiële rapportages en het uitvoeren van analyses 
• U houdt toezicht op alle boekhoudkundige- en grootboek activiteiten van de site 
• U bent verantwoordelijk voor het (her)inrichten van de financieel-economische 

processen 
• U bent verantwoordelijk voor het opstellen en verbeteren van de 

managementrapportages waarbij de nadruk ligt op het aanleveren van 
stuurinformatie voor het management  

• U geeft richting aan zaken met betrekking tot het bepalen van kosten, 
voorraadwaardering, overhead distributie en prijsstelling van de producten in 
samenwerking met de manager technology 

• U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en communicatie van prognoses, 
analyses en begrotingen 

• Samen met de Logistiek manager geeft u verder richting aan de logistieke 

processen op korte en lange termijn en ontwikkelt en implementeert u  

verbeteringen waar nodig 
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FUNCTIE EISEN 

 

Wij zoeken een Finance Manager die proactief, flexibel, en communicatief vaardig is. Daarnaast 

beschikt u over een stevige persoonlijkheid (kan tegengas geven aan een team dat bijvoorbeeld geld 

zou willen budgetteren voor onvoorziene zaken), doorzettingsvermogen en organisatie sensitiviteit. U 

voelt zich prettig binnen in een internationaal productiebedrijf met veel externe contacten zowel 

binnen als buiten het bedrijf, met van tijd tot tijd een zakelijk diner. U bent kundig en tegelijkertijd een 

teamplayer.  

De ideale kandidaat beschikt over: 

• Een afgeronde relevante (bedrijfs)economische opleiding op WO niveau;  
• Minimaal 5-10 jaar werkervaring in een soortgelijke functie in een internationale 

productieomgeving. Chemische industrie is een pre; 
• Vaardigheden om mensen te motiveren (People manager); 
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
• Een helikopterview en een uitstekend analytisch vermogen; 
• Kennis van ERP-systemen en SOx compliance; 
• Een gezonde arbeidsethos (waarbij de mouwen van tijd tot tijd ‘worden opgestroopt’) 
• Humor ;-) 

 
 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
 

 40 uur 

 Salaris inclusief vakantiegeld en 13e maand tot € 90.000 per jaar.  

 On target bonus van 8% 

 25 vakantiedagen en 14 ADV dagen 

 Een eventuele reisafstand van circa een uur is goed te doen 

 Het betreft een zeer interessante internationale carrièrefunctie binnen een multinationaal 
chemisch productiebedrijf in een lokale (Drentse) setting.  
 

 
SOLLICITEREN EN PLANNING 
 

 Sollicitaties graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk tot en met 28 oktober via  
Cabot-FinanceManager@interexcellent.nl 

 Op basis van de CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek in 
de kalenderweken 44/45 bij InterExcellent in Baarn  

 De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan Cabot 

 De gesprekken bij Cabot vinden plaats in week 46/47 

 Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats in week 47/48 

 Gewenste startdatum 1 februari 2018 of 1 maart 2018 
 
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE 
 
Marjolein Govaerts of Geert-Jan Poorthuis, telefoon 035- 5280430 of www.interexcellent.nl 
en E-Mail Cabot-FinanceManager@interexcellent.nl 
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