
Als Financieel Directeur binnen HBB Groep ben je verantwoordelijk 
voor het fi nanciële reilen en zeilen van HBB Groep en adviseer je de 
Algemeen Directeur van de Groep. Door gevraagd en ongevraagd te 
adviseren en te ondersteunen op het gebied van Finance, Control 
en Legal lever je een belangrijke bijdrage aan onze professionele 
en kwalitatief hoogwaardige organisatie. Je onderhoudt externe 
contacten met aandeelhouders, accountants, juristen, fi scalisten, 
externe fi nanciers, waarborgmaatschappijen, verzekeraars en andere 
fi nanciële 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 
partners/opdrachtgevers in elke procesfase verzekerd zijn van deskundige 
en betrouwbare begeleiding. De operationele taken van de Financieel 
Directeur zijn met name gericht op HBB Ontwikkelgroep.

De Financieel Directeur is eindverantwoordelijk voor alle fi nanciële zaken 
binnen HBB Groep. Hij/zij geeft leiding aan de fi nanciële administratie van 
HBB Ontwikkelgroep met ondersteuning van de fi nancieel manager.

Met een strategische visie wordt bijgedragen aan de continuïteit en uitbouw 
van de organisatie en lange termijnplannen worden op een overtuigende 
manier overgebracht aan de Algemeen Directeur en vervolgens succesvol 
geïmplementeerd.

Financieel Directeur

 -  V A C A T U R E  - 

HBB Groep zoekt een nieuwe



De verantwoordelijkheid voor het fi nancieel management en het aansturen 
van de fi nanciële administratie van HBB Bouwgroep zal in de 1e helft 2021 
worden overgedragen aan de Directie en de Controller van HBB Bouwgroep. 
De Financieel Directeur van HBB Groep zal vanaf dat moment, namens de 
aandeelhouders, een toezichthoudende en monitorende rol hebben op de 
fi nanciële gang van zaken van HBB Bouwgroep.

Daarnaast houdt de fi nancieel directeur toezicht op de fi nanciële en 
operationele gang van zaken van joint ventures/samenwerkingsverbanden 
van HBB Ontwikkelgroep waarvan onze partner de penvoering doet. 
Voorts is hij/zij aanspreekpunt van onze partners in de joint ventures/
samenwerkingsverbanden waarvan de penvoering door HBB Ontwikkelgroep 
wordt verricht.

De Financieel Directeur zal verantwoording afl eggen aan de Algemeen 
Directeur en de aandeelhouders van de groepsholding van HBB Groep.

Over de functie:
Deze veelzijdige functie bestaat uit het verzorgen van alle fi nanciële, fi scale 
taken en juridische taken van HBB Groep. De Financieel Directeur voorziet 
de Algemeen Directeur periodiek en op ad hoc basis van management- en 
stuurinformatie.

Dit zijn jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
- opstellen van jaarrekeningen in overleg met de accountant 
 jaarbegroting, de kwartaalafsluitingen en ad hoc rapportages;
- onderhouden en opbouwen van relaties met banken en overige
 externe fi nanciers ten behoeve van de fi nancieringen van onze 
 projecten;
- relatieonderhoud en beheer met contractpartners en notariaat;
- fi nanciële bewaking van de ontwikkelprojecten en periodiek overleg
 met de projectverantwoordelijken (ontwikkelaars) en de Algemeen
 Directeur;
- cash management en liquiditeitsplanning voor zowel de projecten
 als HBB Ontwikkelgroep;
- ondersteuning/juridische en fi scale advisering in de contractvorming
 met opdrachtgevers;
- beheer verzekeringsportefeuille;
- structureren, verbeteren en stroomlijnen van de fi nanciële (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 aan-/inkoop
  en fi nanciële bedrijfsvoering;
- beoordelen en opstellen van overeenkomsten, zoals: LOI / TKO / 
 SOK / koopovereenkomsten / koop- aannemingsovereenkomsten /
 leveringsakten / splitsingsaktes;
- beheer en up to date houden van de Corporate fi les van alle 
 juridische entiteiten en onderhouden van de juridische
 organisatiestructuur; 
- beheer van de beleggingsportefeuille. 

HBB Groep 
ontwikkelt en bouwt 
voor de generaties 
die na ons komen. 

Daarom zijn wij
trots op onze 

aardgasloze
projecten. 



Wie zijn wij?
HBB Groep ontwikkelt en realiseert met betrokkenheid, creativiteit en 
professionaliteit bijzondere vastgoedprojecten. We ontwerpen met 
expertise en leveren goed doordachte huisvestingsoplossingen op. HBB 
Groep combineert al meer dan 75 jaar ervaring met een platte, fl exibele én 
enthousiaste organisatie. 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 Ontwikkelgroep bestaat o.a. uit projectontwikkelaars, 
verkoop- en marketingmanagers en verschillende staffuncties. Wij zijn 
fl exibel en zoeken altijd naar creatieve oplossingen, ook buiten de gebaande 
paden. Het gezamenlijk creëren van nieuwe leefomgevingen. ‘Hoe voelt het 
om hier te leven, te werken, te overnachten?’, ‘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, samen met onze 
stakeholders.

Jouw profi el, 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, zowel intern als extern;
... adviseert de directie van HBB Groep gevraagd en ongevraagd, 
 daarin ben je autonoom en initiatiefrijk;
... delegeert niet alleen, maar beschikt ook over een hands-on mentaliteit;
... 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 vastgoedbranche 
 en de projectontwikkeling;
... 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 grote affi niteit met o.g. en projectontwikkelingen volgt in relatie 
 daarmee de fi scale- en juridische ontwikkelingen op de voet;
.. bent commercieel vaardig en beschikt over goede 
 onderhandelingsvaardigheden.

Wat wij bieden:
- een inspirerende werkomgeving binnen onze kernwaarden: Veiligheid, 
 Eerlijkheid, Vertrouwen, Samen en Ontwikkelen en onze alles 
 overstijgende Missie en Visie (zie hieronder);
- informele en collegiale werksfeer;
- ruimte voor persoonlijke en professionele doorgroeimogelijkheden;
- marktconform salaris en bovengemiddelde secundaire arbeids-
 voorwaarden, waaronder circa 40 vrije dagen (incl. ATV), overeenkomstig 
 de CAO voor de Bouwnijverheid, het in overleg nader uitwerken naar
 een managementovereenkomst is een van de mogelijkheden;
- te behoeve van het vervoer is een bedrijfsauto onderdeel van de 
 arbeidsvoorwaarden.

Een assessment, alsmede een gesprek met een externe organisatieadviseur 
is onderdeel van de selectieprocedure.

We maken een duurzame plek om te zijn, afgestemd op de 
mens en haar omgeving. 

Ruimte voor leven & ontwikkelen. 

We ontwikkelen en bouwen duurzame producten
voor de huidige en toekomstige generaties. 

We gaan met elkaar om op basis van 
transparantie, eerlijkheid, vrijheid en vertrouwen.   

We zijn gedreven, doelgericht en slagvaardig:
“als we iets willen gaan we er met passie voor”. 

We zijn ondernemend, creatief en bereid om buiten 
gebaande paden te denken en te dromen. 

Wij zorgen samen voor een veilige bedding van 
waaruit alle mensen mogelijkheden krijgen om te 
ontwikkelen en te groeien. 

We leven ons in, luisteren naar elkaar en onze 
omgeving en ontzorgen onze stakeholders. 

Veiligheid, eerlijkheid, vertrouwen, samen, ontwikkelen.
KERNWAARDEN

Een duurzame plek waar mensen fijn kunnen leven, 
voor deze en toekomstige generaties

VISIE

MISSIE

Sluit dit profi el 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.


