
 
 

GRAUSBOUW heeft 85 medewerkers en is al meer 
dan 100 jaar een begrip in de wereld van bouw, 
onderhoud en renovatie. Kwaliteit en ons hoge 
serviceniveau blijken voor veel opdrachtgevers de 
reden te zijn om een langdurige samenwerkingsrelatie 
met ons aan te gaan. GRAUSBOUW is een informeel 
familiebedrijf waarbij onze medewerkers en 
opdrachtgevers centraal staan. 
 

Wegens gezonde groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een nieuwe collega: 
 

Financieel Controller (28-40 uur) 
 
Functie-omschrijving 
De Financieel Controller is een nieuwe functie binnen ons groeiende bedrijf dat 
sinds 2 jaar controleplichtig is. Als lid van het MT rapporteer je rechtstreeks aan de 
directeur en geef je leiding aan het team op de administratie. Je verzamelt, 
registreert en ordent de voor een complete boekhouding benodigde cijfers, stelt 
rapportages op en trekt hieruit conclusies die je als adviezen vertaalt naar de 
directeur. Hiernaast verzorg je de belastingaangiftes en lever je alle documentatie en 
cijfers aan t.b.v. de jaarstukken en de accountantscontrole. Ook behandel je alle 
voorkomende verzekeringskwesties. Verder ben je nauw betrokken bij de 
voortdurende ontwikkeling van ons ERP systeem en het managen van IT projecten. 
De functie kan eventueel uitgebreid worden met bepaalde verantwoordelijkheden op 
het gebied van onze kwaliteitscertificaten. Je vindt het leuk om zowel op 
operationeel niveau mee aan te pakken, als om mee te denken op tactisch of 
strategisch  niveau. Al met al vind je het vooral een uitdaging om zelf deze nieuwe 
functie, alsook onze financiële organisatie verder vorm te geven.  
 
Functie-inhoud 

• Zelfstandig verantwoordelijk voor de gehele boekhouding; 

• Rapporteert en adviseert als MT lid rechtstreeks aan de directeur; 

• Geeft leiding aan het team (5 Fte) op de administratie; 

• Denkt actief mee over werkprocessen en initieert verbetervoorstellen. 
 
Functie-eisen 

• Afgeronde HBO opleiding in een relevante richting; 

• Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie, bijvoorbeeld binnen een 
projectorganisatie of bij een accountantskantoor; 

• Uitstekende computervaardigheden, met name Word, Excel en Power BI; 

• Benodigde kennis van relevante wet- en regelgeving; 

• Gemotiveerde en klantgerichte werkhouding; 

• Representatief en goede communicatieve vaardigheden; 

• Integer, accuraat, gestructureerd en resultaatgericht; 

• Zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken. 
 
Als je kiest voor uitdagend, afwisselend en verantwoordelijk werk binnen een 
collegiale, informele en zekere werkomgeving met toch veel vrijheden, nodigen wij je 
uit een korte brief met CV te zenden naar het hieronder vermelde (email)adres t.a.v. 
Wendy Harmsen (Hoofd Personeelszaken). Voor meer informatie kan je contact 
opnemen met René Vanhommerig (directeur) op 045-5252623. Je reactie wordt 
uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
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