
 
 
Kuijpers Bouw Heteren staat bekend om haar 
zorgvuldige, gedegen en vernieuwende aanpak 
van bouwprojecten.  
Vol passie en gedrevenheid zijn wij dagelijks bezig 
bouwprojecten te realiseren in de utiliteitsbouw.  
Wij zijn graag “in control” en bezitten keurmerken als 
ISO9001, ISO14001, VCA** en Bewuste Bouwers. 

Een gepassioneerd bouwbedrijf dat op proactieve wijze gaat voor hoge kwaliteit en staat voor haar 
opdrachtgevers en projecten. Voor de versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een  
 

HOOFD FINANCE & CONTROL (parttime) 
 
Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je minimaal een HBO opleiding in de richting van 
bedrijfseconomie, finance of accounting hebben afgerond en/of aantoonbare ervaring hebben. Omdat de 
sturing van de organisatie afhangt van jouw analyses, is het van belang dat je een passie hebt voor cijfers 
en daarnaast analytisch sterk bent. Je gaat resultaatgericht te werk en bent in staat om in teamverband 
maar ook zelfstandig aan de slag te gaan. Daarnaast is het voor deze rol belangrijk dat je stevig in je 
schoenen staat en proactief taken oppakt. Omdat jij jouw bevindingen met betrekking tot financiële 
vraagstukken moet verifiëren en afstemmen met je collega’s en anderen, moet je communicatief vaardig 
en sterk zijn.  

Taakomschrijving: 

• Coördineren en ondersteunen van het grootboek en de crediteuren- en debiteurenadministratie. 

• Bijdragen aan de financiële maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen. 

• Opstellen van financiële rapportages, analyses en de begroting. 

• Signaleren van afwijkingen betreffende financiële doelstellingen. 

• Actief meedenken over financiële procesverbeteringen en de implementatie hiervan. 

• Voeren van overleg met de directie en accountant 

• Projectbewaking en afstemming met het projectteam 

• Signaleren van ontwikkelingen op financieel gebied 

• Controleren/bewaken W.K.A. gegevens onderaannemers 

• Actief uitdragen en meewerken aan HR-beleid 
 

Verder: 

• Werkervaring in de bouwbranche is een pré. 

• Bij voorkeur woonachtig binnen een straal van 25 km vanaf Heteren. 
 

Karakteristiek: 
Wij zijn op zoek naar een ambitieus en positief persoon, die zich thuis voelt in een betrokken organisatie 
waar inzet, flexibiliteit en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan.  
 
Wij bieden:  
Een veelzijdige en dynamische functie met goede toekomstperspectieven. Een heldere, moderne en 
strakke organisatiestructuur met korte interne communicatielijnen. De verantwoordelijkheden worden zo 
laag mogelijk in de organisatie neergelegd wat de betrokkenheid van onze werknemers ten goede komt. 
Zowel op de bedrijfslocatie te Heteren als op onze bouwplaatsen zorgen wij voor een goed geoutilleerde 
werkomgeving. 
 
Voor nadere informatie over deze vacatures kun je telefonisch contact opnemen met Jan Kuijpers 
op telefoonnummer 026 – 47 90 450 of per mail j.kuijpers@kuijpersbouw.nl. Schriftelijke sollicitaties met 
CV en referenties, kun je richten aan: 
 
Kuijpers Bouw Heteren  Bezoekadres: 
Postbus 3                                                             Poort van Midden Gelderland Noord Oranje 3 
6666 ZG  HETEREN                6666 LV  HETEREN                                                    
e-mail: j.kuijpers@kuijpersbouw.nl   www.stijlvolbouwkundig.nl             
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