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Als Controller binnen de HBB Bouwgroep ben je verantwoordelijk voor het financiële reilen en
zeilen van de HBB Bouwgroep en adviseer je het management. Door te adviseren en te
ondersteunen op het gebied van Finance en Control lever je een belangrijke bijdrage aan onze
professionele en kwalitatief hoogwaardige organisatie. Je onderhoudt externe contacten met
aandeelhouders, accountants, juristen, banken, financiers, waarborgmaatschappijen,
verzekeraars en andere financiële relaties.
HBB Groep is een zogenaamde ontwikkelende bouwer en bestaat uit 2 pijlers, het regisserende
bouwbedrijf (HBB Bouwgroep) en de ontwikkelorganisatie (HBB Ontwikkelgroep). Deze onderdelen
beheersen samen alle aspecten van het ontwikkelings- en bouwproces, zodat onze klanten en
partners in elke procesfase verzekerd zijn van een deskundige en betrouwbare begeleiding. De taken
van de Controller zijn gericht op de HBB Bouwgroep. Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat de
groep altijd zicht heeft op haar financiële gegevens.
De Controller zal bij aanvang verantwoording afleggen aan de Financieel Directeur van de
groepsholding van de HBB Groep, die vanuit een coachende rol de Controller zal inwerken en
begeleiden, met als doel de verantwoordelijkheid voor het financieel management en het aansturen
van de financiële administratie van de HBB Bouwgroep op korte termijn over te dragen. De Controller
zal uiteindelijk vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de Directie van de HBB Bouwgroep.

Over de functie:
De veelzijdige functie bestaat uit het verzorgen van alle financiële en fiscale taken van de HBB
Bouwgroep. De Controller voorziet het management periodiek en op ad hoc basis van managementen stuurinformatie.
Dit zijn jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden:

opstellen van jaarrekeningen in overleg met de accountant, de kwartaalafsluitingen en
financieringsaanvragen;

financiële bewaking van de bouwprojecten en periodiek overleg met de projectverantwoordelijken
en directeur;

cash-flow- en liquiditeitspositie en ondersteuning advisering in contractvorming met
opdrachtgevers;

het beheer van de verzekeringsportefeuille en het wagenpark;

structureren, verbeteren en stroomlijnen van de financiële (werk)processen en het implementeren
van veranderingen;

ontwikkelen van de algehele kennis van de complete bedrijfskolom Financiën;

analyses maken voor strategische keuzes op gebied van inkoop en financiële bedrijfsvoering;

beoordelen van aannemings- en intentieovereenkomsten.

Wie zijn wij?
HBB Groep ontwikkelt en realiseert met betrokkenheid, creativiteit en professionaliteit bijzondere
bouwprojecten. We ontwerpen met expertise en leveren goed doordachte huisvestingsoplossingen op.
HBB Groep combineert al meer dan 75 jaar ervaring met een platte, flexibele én enthousiaste
organisatie van ruim 60 medewerkers. Een organisatie die volledig is toegesneden op het ontwikkelen
en bouwen in de 21e eeuw in de regio “groot Amsterdam”.

Ons team
Het team van HBB Groep bestaat uit projectontwikkelaars, projectleiders, werkvoorbereiders,
calculators, uitvoerders, woonadviseurs en verschillende staffuncties. Wij zijn flexibel en zoeken altijd
naar creatieve oplossingen, ook buiten de gebaande paden. Het gezamenlijk creëren van nieuwe
leefomgevingen. ‘Hoe voelt het om hier te leven?’, ‘Wat past op deze locatie en wat juist niet?’, ‘Hoe
leven de mensen hier?’. Dat is onze duurzame benadering die we dagelijks toepassen in onze
werkwijze met onze opdrachtgevers.

Jouw profiel, je..

hebt een afgeronde HBO of WO opleiding, bij voorkeur richting Controlling, Accountancy of
Bedrijfseconomie aangevuld met Register Controller of vergelijkbare opleiding;

hebt ten minste 5 jaar relevante werkervaring in een business controllerfunctie of vergelijkbaar;

bent een volwaardige gesprekspartner voor de MT leden en externen;

adviseert de directie van de HBB Bouwgroep gevraagd en ongevraagd, daarin ben je autonoom
en initiatiefrijk;

maakt makkelijk “verbinding” en hebt een open en charismatische persoonlijkheid;

hebt een ondernemende mentaliteit; werkt innovatief in denken en handelen, en bent in staat een
visie te ontwikkelen;

hebt bij voorkeur ervaring in de een technische branche en als pré een achtergrond in de
bouwsector;

weet hoe het is om beslissingen te nemen en daar ook verantwoordelijkheid voor te dragen en
gaat deze niet uit de weg;

bent in je optreden niet alleen diplomatiek maar ook daadkrachtig ingesteld;

weet goed te relativeren en hebt een gezonde dosis humor;

bent stressbestendig, resultaat- en oplossingsgericht;

hebt een gezonde ambitie en werkt graag samen met mensen;

bent goed in staat met een positief kritische blik, bedrijfsmatige en organisatorische processen te
structureren, te stroomlijnen en implementatie daarvan aan te sturen;

hebt een meer dan gemiddeld analytisch vermogen;

werkt gestructureerd en houdt ervan zaken te organiseren en te ordenen op een gestructureerde
wijze;

hebt affiniteit met bouw(techniek) en cijfers, en volgt fiscale- en juridische ontwikkelingen op de
voet;

bent commercieel vaardig en beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden.

Wat wij bieden:

een werkomgeving binnen onze kernwaarden: Veiligheid, Eerlijkheid, Vertrouwen, Samen en
Ontwikkelen en onze alles overstijgende Missie en Visie;

informele en collegiale werksfeer;

ruimte voor persoonlijke en professionele doorgroeimogelijkheden;

marktconform salaris en bovengemiddelde secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder circa 43
vrije dagen (incl. ATV), binnen de cao voor de bouwnijverheid;

een auto van de zaak.
Een assessment, alsmede een gesprek met een externe organisatieadviseur is onderdeel van de
selectieprocedure.
Sluit dit profiel aan bij jouw ambitie? Stuur jouw motivatie en CV naar hr@hbbgroep.nl. Heb je
vragen? Neem dan contact op met Leslie Wegloop van onze HR afdeling 023-206 2318.

