FUNCTIEPROFIEL
Hegeman Bouwgroep Almelo
Manager Finance
“Betekenis geven aan ruimte”

Standplaats:

1.

Almelo

HEGEMAN BOUWGROEP ALMELO

Hegeman Bouwgroep werkt ruim 55 jaar vanuit de vestigingen Almelo, Hengelo en Zwolle. Hegeman
Bouwgroep is een zelfstandige, eigentijdse en gezonde onderneming, toonaangevend op het gebied
van woningbouw, wijkvernieuwing en verduurzaming. Daarnaast is Hegeman Bouwgroep actief op het
gebied van onderhoud en renovatie. Door impact te maken in de maatschappelijke woon- en
verduurzamingsopgave maakt Hegeman samen met haar partners de merkbelofte “Betekenis geven
aan ruimte” waar.
In de operatie ligt de focus op continu verbeteren. Processen zijn gericht op: ‘stabiel en
voorspelbaar’. Er wordt bewust gekozen voor projectoverstijgende samenwerking onder het motto
‘elke dag beter’. Daarmee wordt synergie en een proactieve sfeer gecreëerd. Optimale samenwerking
is de sleutel tot succes, van ambitie tot product.
Hegeman Bouwgroep kent een informele cultuur en prettige werksfeer. Ontwikkelingen in de sector
worden nauwlettend gevolgd en ambitieuze projecten bieden kansen aan medewerkers om zich te
ontwikkelen en zich bezig te houden met innovaties op bijvoorbeeld het gebied van modulair bouwen
en de verduurzaming. De betrokkenheid van medewerkers bij het vinden van de optimale oplossingen
voor onze opdrachtgevers is groot.
Kijkend naar de nabije toekomst, ligt de focus voor Hegeman Bouwgroep op de verdere
professionalisering en het realiseren van haar groeiambities.
Naar de website: https://www.hegemanbouwgroep.nl/

Plaats in de organisatie
De Manager Finance maakt onderdeel uit van het managementteam en legt rechtstreeks
verantwoording af aan de Directeur-eigenaren. Naast de directie bestaat het MT uit een Directeur
Hegeman vestiging Hengelo & Zwolle, een HR Manager, een Manager Ontwikkeling en een Manager
Woningbouw.

2.

FUNCTIE

De Manager Finance is eindverantwoordelijk voor de afdeling Finance. Je werkt binnen het
managementteam integraal samen en tevens ben je voor de directie een belangrijke toekomstgerichte
sparringpartner. Je bent in staat om mee te denken over de strategie van het bedrijf. Je formuleert
voorstellen voor het optimaliseren, en verbeteren van de organisatie en de financiële bedrijfsvoering.
Hegeman Bouwgroep gelooft in bevlogen mensen die ondernemerschap tonen en hun
verantwoording nemen. Korte lijnen, samenwerken en een hoge mate van betrokkenheid typeren de
organisatie. Een uitdagende functie met impact waarbij je de verdere groei van de organisatie mede
vorm kunt geven. In lijn met de ambities van Hegeman lever je een (maatschappelijke) bijdrage aan
het succes en het ingezette groeipad van Hegeman Bouwgroep op weg naar de volgende fase.
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TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Is mensgericht en geeft inspirerend leiding aan de afdeling Finance & Control bestaande uit de
financiële-administratie, de salarisadministratie en IT-afdeling (7 Fte).
Motiveert en stimuleert medewerkers in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.
Denkt mee op proactieve wijze met de directie en is een gewaardeerd gesprekspartner in het
managementteam.
Verantwoordelijk voor de gehele financiële cyclus, van projectadministratie tot en met de
oplevering van de jaarrekening.
Brengt -met een scherpe visie op finance- Hegeman verder in de doorontwikkeling.

FUNCTIE EISEN
HBO+/WO werk- en denkniveau en een relevante opleiding in bijvoorbeeld een
bedrijfseconomische richting met aanvullende managementopleidingen.
Aantoonbare leidinggevende ervaring.
Ervaring met diverse financiële systemen.
Kennis van IT, ERP systemen en moet kunnen fungeren als kartrekker van IT projecten.
Kennis van belastingwetgeving.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN
Coachende stijl van leidinggeven.
Initiatiefrijk, vernieuwend en daadkrachtig.
Analytisch scherp en overtuigend met strategische denkkracht.
Vertrouwenwekkend en verbindend.
Vasthoudend, resultaatgericht en ondernemend
In staat om “out of the box” en vooruit te denken.

6.

HEGEMAN BOUWGROEP BIEDT

Een interessante managementpositie in een organisatie volop in beweging. Geeft leiding aan een
gemotiveerd team. Geen gespreid bedje, maar voor een toekomstgerichte financial mooie uitdagingen
om een bijdrage te kunnen leveren aan het verder tot bloei brengen van de Bouwgroep . Een prettige
werksfeer in een no-nonsense omgeving waarbij eigen ontwikkeling wordt gestimuleerd.
Het betreft een fulltime functie, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is
marktconform en afhankelijk van kennis en ervaring.

CONTACT
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Greetje Jakobs, Regiodirecteur
06 - 50 221 272
greetje.jakobs@beljonwesterterp.nl

