
GEZOCHT!
CONTROLLER ...

...werk je graag op zowel tactisch als operationeel niveau, is jouw financiële  
administratie altijd juist en volledig, ben je nieuwsgierig van aard en ben je  
op zoek naar een baan bij het grootste opleidingsinstituut van de enerverende  
bouwsector? Dan zijn wij voor ons kantoor in Zoetermeer op zoek naar jou! 

Functie inhoud
Als aanbieder van specialistische opleidingen 
bevindt de KOB-BOB zich als opleidings-
instituut in de dynamische omgeving van 
de bouw en infra. Wij zoeken een collega die 
verantwoordelijk is voor de ondersteuning 
en advisering van het management op het 
gebied van financiën en bedrijfsprocessen. 
Je adviseert de organisatie ten aanzien van 
verdere optimalisatie en effectiviteit, waarbij 
je de huidige rapportages en planning en 
control cyclus verder weet te optimaliseren. 
Je hebt hierbij een hands on mentaliteit, 
waarbij je naast het geven van sturing, ook 
zelf je bijdrage levert aan het dagelijks boeken. 
Je voorziet het bestuur van helderheid in de 
lopende administratieve processen en doet 
verbetervoorstellen. Je rapporteert direct 
aan de algemeen directeur.

Als controller werk je op tactisch en  
operationeel niveau om de lopende zaken 
op administratief gebied doorgang te laten 
vinden. In de functie ben je verantwoordelijk 
voor de juistheid en volledigheid van de 
gehele financiële administraties.  
Om dit te realiseren werk je in een team  
met 3 collega’s. Daarin coördineer jij deze  
administraties en ben jij verantwoordelijk 
voor het zorgen voor de juist- en volledig-
heid van de facturatie, de onderlinge  
doorbelastingen en het opstellen van de 
BTW aangiftes. Je werkt nauw samen met 
jouw team en werkt mee aan de  
dagelijkse taken, week – en maandcycli.

Profiel
Je bent in het bezit van een afgeronde 
opleiding HBO, met bedrijfseconomische/
bedrijfskundige achtergrond. Inmiddels heb 
je 3 tot 5 jaar relevante werkervaring opge-
bouwd als controller of in een vergelijkbare 
functie. Je hebt affiniteit met en kennis van 
bedrijfsprocessen. Je werkt hands-on met 
Exact en MS office. Als perfecte kandidaat 
ben je communicatief vaardig, nieuwsgierig, 
en in staat met een helikopter view vanuit de 
strategie te redeneren. 

Salaris
Een uitdagende functie binnen een leuk 
team voor drie dagen per week. Een markt-
conform salaris, inclusief vakantiegeld en 
een eindejaarsuitkering. Vakantiedagen en 
ATV dagen.
 
Interesse?
Voor meer informatie over de functie kan je 
contact opnemen met Edwin van der Weijden, 
vanderweijden@bob-kob.nl. 
Heb je belangstelling voor deze functie 
stuur dan je cv + motivatie naar  
s.ammann@bouwendnederland.nl. 
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