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 Buursema Bouwbedrijf B.V. 

 Financieel controller 
 
 Leidinggeven aan ontwikkeling 

 
 
Standplaats:  Erm   
 

 
1. BUURSEMA BOUWBEDRIJF B.V. 
 
Buursema Bouwbedrijf B.V. te Erm is ontstaan in 1974 toen Anne Buursema, de grondlegger van het 
huidige bedrijf, een klein bedrijfje overnam met vier man personeel. Inmiddels is Buursema Bouw 
uitgegroeid tot een gedegen allround bouwbedrijf die in het gehele proces van de bouw betrokken is. 
Van initiatieffase tot en met het onderhoud en beheer van de gebouwen. 
Buursema Bouw is één van de grootste zelfstandige bouwbedrijven in Drenthe. Met circa 100 vaste 
(en tijdelijke) medewerkers, heeft het financieel gezonde bedrijf een sterke positie in de regio, van 
Groningen tot en met Zwolle. 
Het bedrijf kent twee afdelingen. De afdeling Nieuwbouw realiseert de grotere projecten. Te denken 
valt hierbij aan bedrijfspanden, scholen, winkels, zorgcentra en woningen. De afdeling Onderhoud 
werkt met name voor woningcorporaties en realiseert zowel kleine als grotere renovatie- en 
onderhoudsprojecten. Tevens voert deze afdeling de werken voor particulieren, beleggers en 
recreatiebedrijven uit. De activiteiten van de afdeling Onderhoud zijn zeer divers, variërend van het 
vervangen van een slot tot de complete verbouw/renovatie van een gebouwencomplex. Creativiteit, 
streven naar kwaliteit en continuïteit, in staat zijn om de klant van de klant te begrijpen en een 
flexibele, nuchtere no-nonsense aanpakkerscultuur maken het bedrijf sterk en onderscheidend.  
Het management van het bedrijf is mensgericht, open en streeft ernaar om medewerkers zich te 
laten ontwikkelen en het optimale uit zichzelf te halen. Het groeiende bedrijf heeft als strategie om 
de positie verder uit te bouwen door marktgericht te denken, alert en creatief in te spelen op kansen 
en bovenal zich te blijven onderscheiden in kwaliteit en klantgerichtheid. 
 
Naar de website: https://www.buursemabouw.nl  

 
 
Plaats in de organisatie 

De financieel controller rapporteert rechtstreeks aan de directeur-eigenaar. Vormt samen met de 
directeur-eigenaar en de bedrijfsleider het MT. Geeft rechtstreeks leiding aan de afdeling financiële 
administratie, bestaande uit vier medewerkers. 
 



   
 

 
 

2.  FUNCTIE 
 
In de functie van financieel controller heb je een breed takenpakket binnen de organisatie. Je bent lid 
van het MT, geeft leiding aan de financiële administratie en eindverantwoordelijk voor de gehele 
financiële administratie en aanverwante zaken. Een goede en constructieve samenwerking met alle 
bedrijfsdisciplines is dan ook essentieel. 
Samen met je team zorg je dat financiële processen op orde zijn en directie en management tijdig 
voorzien zijn van de juiste financiële informatie. Je bent een kritisch sparringpartner voor directie en 
management. Zowel gevraagd als ongevraagd geef je advies en zorg je vanuit jouw expertise voor 
een goede vertaalslag van financiële kengetallen naar de business. Je signaleert en herkent risico’s en 
neemt tijdig acties hierop. Tot slot ben je ook contactpersoon voor externe partijen, zoals de 
accountant, bank- en verzekeringswezen en de belastingdienst.  
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Adviseren van directie en management omtrent bedrijfsvoering en financiën. 

 Leiding geven en toezicht houden op de financiële administratie. 

 Verzorgen van periodieke financiële en projectrapportages. 

 Opstellen van jaarrekeningen en begrotingen. 

 Verzorgen van fiscale aangiften. 

 Verantwoordelijk voor het management informatiesysteem; administratieve organisatie en 

interne controles. 

 Bewaken van financiële positie en (project) resultaten.  

 Verantwoordelijk voor overkoepelend HR beleid en salarisadministratie. 

 Beheren van de verzekeringsportefeuille.  

 Onderhouden van contacten met externe partijen. 
 
4. PROFIEL 
 

 Afgeronde financiële opleiding op hbo-niveau. 

 Relevante bedrijfseconomische werkervaring. 

 Kennis van administratieve processen en ict.  

 Adequate en actuele kennis van fiscale zaken, zoals loonheffing, btw, vpb.  

 Kennis van / affiniteit met de bouwnijverheid is een pré.  
 



   
 

 
 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Onafhankelijk. 

 Zelfstandig. 

 Analytisch.  

 Accuraat. 

 Oplossingsgericht.  

 Samenwerkingsgericht. 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden. 

 Integer. 

 

 
6. BUURSEMA BOUWBEDRIJF BIEDT JOU 
 
Een uitdagende baan met een breed takenpakket waarbij je echt waarde toevoegt aan de 
ontwikkeling van Buursema Bouw. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 
salariëring is conform de cao Bouw & Infra.  
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
mr. Willem Hein – algemeen directeur BeljonWesterterp 
06-51817154 
willem.hein@beljonwesterterp.nl 
 


