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1. Pan Oston 
 
Pan Oston te Raalte is een 100% Nederlands bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het maken en 
ontwerpen van checking out, selfservice en kiosk oplossingen voor de Europese en Scandinavische 
markt met een focus op Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koningrijk en Denemarken. Samen 
met haar klanten zijn zij altijd op zoek naar de meest innovatieve, maar toch realistische oplossingen 
voor het informatie-, ontvangst-, transactie- en afrekenproces. Het succes van haar klanten is het 
succes van Pan Oston en daarom gaan zij geen uitdaging uit de weg. 
 
Pan Oston wordt geprikkeld door de snelle bewegingen van de markt. Met meer dan 45 jaar ervaring 
voelen zij zich als marktleider in checking out en selfservice geroepen om voorop te blijven lopen in de 
ontwikkelingen rondom Customer Interaction Solutions. 
 
De producten van Pan Oston kom je in je dagelijkse leven zeker tegen. Zo vindt je haar kassameubels, 
self checkouts en kiosksystemen bij jouw lokale supermarkt, discounter, bouwmarkt, tuincentra of 
fashionstore. Pan Oston brengt haar producten en nieuwe ideeën internationaal op de markt met een 
primaire focus op Noordwest Europa, waaronder Nederland, Engeland, Duitsland, België, Denemarken 
en Frankrijk.  
 
Als specialist zoekt Pan Oston in alle nuchterheid, naar realistische en praktische oplossingen. Ze 
bedenken, ontwerpen, produceren, installeren én onderhouden gebruiksvriendelijke en innovatieve 
front- end-oplossingen. 
 
Naar de website: https://panoston.nl 
 
Plaats in de organisatie 
Om de verdere groei van de onderneming steviger vorm te geven is Pan Oston het directieteam aan 
het versterken. Het Directie Team gaat bestaan uit een CEO, een CINO, een CCO, een COO en een CFO. 
De CFO rapporteert aan de CEO/Eigenaar en stuurt rechtstreeks de 7 verschillende medewerkers op 
de financiële administratie, boekhouding, facturatie, financial control en IT systeembeheer aan. 
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2.  FUNCTIE 
 
Het eerste jaar verwacht Pan Oston dat de CFO vooral werkt aan het doorgronden en eigen maken van 
de processen, projecten, producten, klanten en business. De CFO moet bereid zijn om de diepte in te 
gaan.  
 
Als CFO biedt je optimale ondersteuning en richting aan de business van Pan Oston door het leveren 
van managementrapportages, vooruitkijkende analyses en stuurinformatie. Binnen Pan Oston word je 
het financiële geweten en help je als analytisch sterke en onafhankelijke business partner mee om de 
groei, doelstellingen en ambities van de organisatie te verwezenlijken. Je zorgt voor een snelle en 
slimme informatievoorziening richting alle interne partijen, waarbij je input en advies geeft. Je bent in 
staat om de organisatie op basis van jouw scherpe analyses effectief te sturen, beheersen en 
verbeteren. 
 
In 2022 staat de implementatie van de nieuwe ERP oplossing, Dynamics 365, en het optimaliseren van 
de AO en IC processen volop centraal. Uiteraard is de winkel gedurende de verbouwing gewoon open. 
De dagdagelijkse processen draaien dus volop door. 
 
Taken & verantwoordelijkheden: 

 Managen van de organisatie op financieel gebied (inclusief organisatorische en administratieve 
onderdelen); 

 Financieel leiding geven aan op de lange termijn gerichte transacties;  

 Relaties onderhouden met externe partijen: banken, accountants etc.; 

 Toezicht houden op (goed keuren van) de controlling van de groep: planning, budget, reporting; 

 Bijdragen aan de verbetering van managementinformatiesystemen; 

 Voorbereiden van onderzoeken naar bedrijfs- en financiële investeringen; 

 Vormgeven van de interne en externe berichtgeving omtrent de financiële situatie van de 
onderneming (DT, MT, aandeelhouders, accountants, banken, Belastingdienst) 

 Mede vormgeven van de strategie van de organisatie; 

 Fungeren als sparringpartner van de CEO en het DT/MT met het oog op verbetering van de 
bedrijfsvoering; 

 Analyseren van de resultaten en prestaties; 

 Opstellen van financiële prognoses; 

 Signaleren, in kaart brengen en terugdringen van externe risico’s; 

 Aansturen van de financiële afdeling en/of eventueel andere afdelingen als IT. 

 
3. PROFIEL 
 
Je hebt minimaal een Hbo opleiding zoals bedrijfskunde of economie en je acteert aantoonbaar op dit 
niveau of hoger. Je hebt inmiddels een aantal jaren op een senior level ervaring opgedaan waarbij 
advisering van het MT tot je taken behoorde. Termen als “procesoptimalisatie” en “structuur bouwen 
zonder bureaucratie” zijn bekende en aansprekende begrippen voor je. Bij voorkeur heb je ervaring in 
een (internationale) productie- en/of projectenomgeving en heb je een gedegen track record in het 
inrichten van systemen. 
 
 
 



   

 

 

 
 
Vak- of bedrijfsspecifieke kennis: 

 Kennis van business en primaire bedrijfsprocessen; 

 Kennis van ERP systemen en geautomatiseerde financiële systemen; 

 Brede kennis van financiële/fiscale/risk management kaders; 
 
Competenties en persoonlijke kwaliteiten 

 In staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau te schakelen; 

 Gevoel voor de business van Pan Oston 

 Met beide benen midden in de organisatie willen bewegen, handen uit de mouwen type; 

 Kartrekker, motiverend, geduldig maar vastberaden; 

 Bevlogen voor de organisatie en bewogen met de mensen; 

 Olie in de machine, procesbewaker, versneller en stroomlijnend; 

 Organisatorisch sterk met oog voor detail; 

 Iemand die de collega’s naar het volgende niveau kan brengen. 

Daarnaast voel je je aangetrokken door de kernwaarden van Pan Oston: Eerlijk, toegewijd, innovatief, 
ambitieus, nuchter, doelgericht, klantgericht en daadkrachtig. 
 

 
4. PAN OSTON BIEDT JE 
 
Bij Pan Oston krijg je de gelegenheid om bij te dragen aan de ontwikkeling en groei van een innovatieve 
topspeler en marktleider in haar markt. Er is veel ruimte en vrijheid om bij te dragen aan de 
ontwikkeling en implementatie van de (financiële) strategie. Het betreft een fulltime functie, met 
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is marktconform en afhankelijk van de 
kennis en ervaring die je meebrengt.  
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: Geert-Jan Plette, senior consultant, 06 - 2242 1363. 
geertjan.plette@beljonwesterterp.nl 
 

mailto:geertjan.plette@beljonwesterterp.nl

