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Wij zijn op zoek naar een Financial Controller

Zin om bijzondere en innovatieve vastgoedprojecten financieel te managen? Ben je zelfstandig, financieel onderlegd, en secuur? Heb je sterk cijfermatig inzicht
en een goed analytisch vermogen? Ben je in staat om de essentie van projecten te vatten en helder in een financieel model te zetten? Heb je kennis van
vastgoed en affiniteit met architectuur? Van nature de instelling om overzicht te creëren vanuit een gestructureerde en planmatig aanpak? Dan ben jij volgens
ons ideaal ter versterking van ons team!

Being Development ontwikkelt vastgoed met als doel een zo positief mogelijke impact op de samenleving te maken. Van woontorens tot hotels en van kantoren
tot mixed-use gebouwen. Hierbij hebben we een focus op kwaliteit, architectuur, duurzaamheid en sociale samenhang. Vanuit ons prachtige kantoor in
Amsterdam-Noord werken wij met een ambitieus team dagelijks met veel plezier en enthousiasme aan onze projecten. Onze snelgroeiende organisatie wordt 
onder de meest innovatieve en vernieuwende ontwikkelaars van Nederland geschaard. Tevens zijn wij de eerste Nederlandse vastgoed ontwikkelaar met een B
Corporation certificering. We zijn trots op ons profiel en willen dit graag verder uitbouwen.

Wij zoeken een gedreven Financial Controller ter ondersteuning van ons bedrijf en onze vastgoed projecten, die op korte termijn kan beginnen voor ten minste
24 uur per week. 

KANDIDATENPROFIEL
• Affiniteit met duurzaam vastgoed en de overige doelstellingen van Being;

• Sterk cijfermatig inzicht;
• Goed analytisch vermogen;
• Hoge mate van nauwkeurigheid en oog voor detail;
• Gevoel voor commercie;
• Zelfstandig en constructief.

NIVEAU
• Financiële opleiding minimaal op HBO-niveau;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift;
• Ten minste vier jaar relevante werkervaring;
• Aantoonbare ervaring binnen de vastgoed sector;

• Gevorderd in gebruik van Excel voor rapportages, export uit het grootboek of bijvoorbeeld het maken van specificaties;
• Ervaring met andere BI-tools is een pre.
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Houd jij onze unieke vastgoedprojecten financieel onder controle?

Bij Being ontwikkelen we unieke projecten met als doel een zo positief mogelijke impact op de samenleving te maken. De financiën onder controle houden speelt
een belangrijke rol tijdens de realisatie van onze projecten. Wij ontwikkelen om te inspireren; Daarom achten we het van belang onze missie en visie te delen met
een zo groot mogelijk publiek; daar hoort een goede administratie, financiële onderbouwing en economische haalbaarheid ook bij!

De functie is breed en divers. Het raakt ongeveer alle aspecten van een financiële afdeling: zowel administratief (detail niveau) als rapportage technisch 
(overview). Het is dus van belang dat je brede ervaring hebt in het vakgebied. Uiteindelijk draait het er natuurlijk om dat de klanten de juiste facturen ontvangen, 
betalingen tijdig worden gedaan en de ontwikkelaars, projectpartners, directies en aandeelhouders adequaat worden geïnformeerd met de juiste informatie.

Wij zien hierbij volgende werkzaamheden bij deze functie:
• Voeren van de financiële administratie van Being Development en de projectentiteiten, waaronder:

• Facturatie naar projectbetrokkenen;
• Debiteurenbeheer;
• Cash-flow management;
• Voorbereiden van de 6-wekelijkse forecast en project rapportages;
• Voorbereiden van de maandelijkse Being forecast;
• Voorbereiden van de 2-jaarlijkse Being strategiedag, budget en forecast (kort-lang).

• Periodiek en ad hoc opstellen van Kosten- en Baten Analyses (KBA’s) in samenwerking met de Being ontwikkelaars;
• Periodiek en ad hoc opstellen van budgetten en forecasting in samenwerking met de Being ontwikkelaars;
• In overleg en samenspraak met de directie/externe controller uitvoeren van Being maandafsluitingen, jaarrekeningen, salaris administratie, ad hoc rapportages;
• In overleg en samenspraak met de directie/externe controller voorbereiden en begeleiden van externe audits/due dilligence bij projecten;
• Het ondersteunen en adviseren van de aandeelhouders en de directie door het aanleveren van correcte, betrouwbare en tijdige management informatie;
• Opstellen, analyseren en coördineren van de financiële en operationele informatie ten behoeve van het effectief sturen van de organisatie.

Om echt waarde te creëren besteedt Being bovengemiddeld veel tijd aan zelfontwikkeling. Wij werken naast een cursus/opleiding budget met onze eigen aanpak:
Personal Being Plan. Dit zorgt voor een ontwikkeling op alle dimensies. We vertellen je hier graag meer over tijdens de kennismaking.

Uiteraard zijn onze arbeidsvoorwaarden marktconform en voorzien we in goede doorgroeimogelijkheden afhankelijk van je eigen ambities. 
Interesse? Stuur dan een email naar ddekker@beingdevelopment.nl of bel naar 020-8202181 en vraag naar Dirk Dekker.

Meer informatie over Being Development kan je vinden op onze website www.beingdevelopment.nl en via Facebook op www.facebook.com/beingdevelopment
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Contact informatie

BEING DEVELOPMENT

Bezoekadres:
Ridderspoorweg 115
1032 LL Amsterdam
Nederland

T +31(0) 20 820 21 81

www.beingdevelopment.nl

http://www.beingdevelopment.nl/

