Controller (0.8 - 1 fte)
Ben jij een ervaren controller die pas stopt als de cijfers volledig zijn
doorgrond? Haal jij plezier uit het verhaal achter de cijfers en advisering
hieromtrent? Heb je een initiatiefrijke en kritische instelling en werk je met
jouw team aan een betrouwbare financiële administratie? Solliciteer dan
naar onze vacature van controller bij Bouwend Nederland.
Functie-inhoud
Als professionele organisatie hechten wij sterk aan een betrouwbare financiële administratie. Als financial
controller stel je de betrouwbaarheid van de financiële administratie vast, ben je sterk analytisch en vind
je het leuk de diepte in te gaan. In de functie van controller werk je zelfstandig en in teamverband. Je
bent sparringpartner voor directie, management en projectleiders en geeft leiding aan de afdeling
financiën en ledenadministratie. Je rapporteert aan de Directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening
Taken
•
Geeft financiële informatie en adviezen aan directie, management en budgethouders;
•
Zorgt voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages, investeringsanalyses,
interne kostenverrekeningen, balansen, winst-en-verliesrekeningen, de begroting, de
jaarrekening en meerjarenplanningen;
•
Ontwerpt en beheert management informatiesystemen, administratieve systemen, risico en
fiscale raamwerken, werkwijzen en procedures (AO/IC);
•
Bewaakt de financiële positie en resultaten van het bedrijf;
•
Aanspreekpunt voor accountants, banken en verzekeraars;
•
Leidinggeven aan de financiële-, en ledenadministratie, bestaande uit 6 personen.
Profiel
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega die plezier haalt uit het verhaal achter
de cijfers en advisering hieromtrent. Je hebt een initiatiefrijke en kritische instelling en beschikt over
uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast werk je
zelfstandig en ben je onafhankelijk denkend.
Functie eisen
Je hebt minimaal een afgeronde HBO in financiële/bedrijfseconomische richting, zoals Controlling,
Accountancy of Bedrijfseconomie eventueel aangevuld met een Post-HBO controllers opleiding;
Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met financiële processen;
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke leidinggevende functie.
Salaris
Wij bieden een marktconform salaris dat ligt tussen de €4.008,- en €5.792,- bruto per maand.
Daarnaast beschikken wij over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eigentijdse
pensioenregeling en 35 verlofdagen op fulltime basis.
Informatie & solliciteren
Voor vragen kun je contact opnemen met Sven Ammann te bereiken via telefoonnummer 06–22666068.
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur je motivatie met CV naar
s.ammann@bouwendnederland.nl

Verenigingszaken
Limburg (0,5 fte)

Bouwend Nederland is het gezicht van de bouw en infra. Met
100 enthousiaste professionals in Zoetermeer en in de regio
werken we aan een vitale en vooruitstrevende bouwsector.
Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en
klantgerichtheid zijn hierbij onze leidraad.

