
Wij zoeken een kandidaat voor de functie:  

FINANCIAL CONTROLLER 

Wij zoeken een financial controller die gedreven, no-nonsense, ambitieus 
en uiterst communicatief is. Daarnaast schuw jij niet mensen aan te spreken 
op hun verantwoordelijkheden en grijp je in wanneer dit nodig is. Je 
bent verantwoordelijk voor een actuele en betrouwbare administratieve 
organisatie. Je acteert daarbij als partner van het management als het gaat 
om de financiële en niet financiële resultaten. Je adviseert het management 
op strategisch, tactisch en operationeel niveau, dit doe je op een proactieve 
manier. Je creëert inzicht in de behaalde resultaten in combinatie met 
externe ontwikkelingen om op deze manier concrete adviezen te geven als 
het gaat om de stand van zaken van huidige en toekomstige projecten. 

Taken:
• Je draagt zorg voor het opstellen van interne begrotingen, 

liquiditeitsprognoses, maandrapportages en jaarrekeningen;
•  Verzekeringsvraagstukken, fiscale en juridische vraagstukken worden door 

jou begeleid en aangestuurd;
• Je bent inhoudelijk gesprekspartner naar externe partijen zoals banken, 

accountants en overige instanties;
•  Je zorgt voor financiële analyses ter ondersteuning van beslissingen;
•  Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van managementinformatie; 
•  Je ontwikkelt en analyseert strategische scenario’s;
•  Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) om financieel bewustzijn te 

creëren en financiële risico’s te minimaliseren;
•  Je durft over te gaan tot actie om beslissingen te beïnvloeden op basis 

van jouw financiële visie.

Profiel:
• je bent hands on, pro-actief, doortastend, adviesvaardig en no-nonsense;
• Je bent HBO+/WO opgeleid;
• Je hebt minimaal 5 jaren werkervaring en bent bereid om je verder te 

ontwikkelen binnen een projectorganisatie;
• Je hebt een achtergrond in de accountancy en/of ervaring binnen een 

project gestuurde organisatie (aannemerij of scheepsbouw);
• Je kan cijfers laten leven voor de non financial.

Interesse:

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met 

Brigitte Hegeman  (CFO), tel. 0527-243131. 

Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een korte 
motivatie naar vacatures@royalhuisman.com. 

www.royalhuisman.com
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tot een succes maken. 
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dat graag nieuwe mensen 
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