Manager Finance & Control (24-40 uur op kantoor)
RMJ Groep B.V. is een onafhankelijke speler in de wereld van beleggen en ontwikkelen van vastgoed in de
regio Eindhoven. Met een kleine groep van vijf personen, is RMJ elke dag bezig met het beheren en uitbreiden
van haar vastgoedbelangen en participaties. Binnen de vastgoedwereld is RMJ steeds meer gericht op het
(her-)ontwikkelen van centrumlocaties in Eindhoven. RMJ staat bekend als een jong, voortvarend, enthousiast
bedrijf dat naast plezier in het werk ook kwaliteit en nauwlettendheid hoog in het vaandel heeft staan.

Jij bent:
•
•
•
•

Analytisch: je benadert situaties en vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken;
Samenwerkend; je deelt informatie en kennis met het team en de organisatie;
Aantoonbaar in control: je werkt nauwkeurig, zelfstandig en accuraat;
De aangewezen persoon binnen ons team voor wat betreft karakter, enthousiasme, motivatie en
ondernemerschap.

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
• Volledige financiële administratie;
• Crediteuren en debiteurenbeheer;
• Ontwikkelen en opstellen van managementrapportages;
• Toezicht & controle rapportages vastgoedbeheerders;
• Omzetbelasting controleren en alle fiscale aspecten beheersen;
• Aanspreekpunt voor banken, vastgoedbeheerders, vastgoedmanagers, accountants en fiscalisten;
• Liquiditeitsprognoses, resultaatprognoses;
• Vastgoedcalculaties;
• Verzekeringsportefeuille/energiecontracten.
Vereisten /voorkeuren:
• Werk- en denkniveau minimaal HBO (HBO /WO werk- en denkniveau);
• Opleiding bij voorkeur Accountancy /Bedrijfseconomie;
• Werkervaring van ca. vijf jaar is een pré;
• Werkervaring bij een accountantskantoor is een pré;
• Sterke communicatieve vaardigheden en organisatiesensitiviteit;
• Nauwkeurig en ambitieus;
• Sterk in Excel;
• Kennis van EOL of vergelijkbare systemen;
• Communicatief vaardig.
Ben jij enthousiast over deze functie? Pak dan nu je kans. Wij komen graag in contact met je om jouw verdere
vragen te beantwoorden. En uiteraard zijn er mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. RMJ Groep stimuleert
ontwikkeling en opleiding. Kennis en ambitie past nu eenmaal bij de RMJ Groep en dus ook bij jou.
Stuur een mail naar: info@rmj.nl

DON BOSCOSTRAAT 4 5611 KW EINDHOVEN 085 – 4 873 653 INFO@RMJ.NL WWW.RMJ.NL

Wie zoeken wij?
Ter aanvulling van ons enthousiaste team zijn wij op zoek naar een ondernemende, zelfstandige manager Finance
& Control. Een controller die, gevraagd en ongevraagd, voorziet van advies over de sturing en beheersing van de
planning, risico's en de financiën op het gebied van vastgoed. Hierbij neem je de touwtjes in handen en zorg jij
dat voordat de vraag überhaupt gesteld wordt, jij het antwoord al paraat hebt. De administratie klopt altijd.
Daarbij zorg jij voor de interne doorontwikkeling op het gebied van systemen en koppelingen samen met de
Manager Operations. Ook deel jij jouw kennis en kunde met jouw collega’s aan de frontdesk, zodat de
administratie een geoliede machine wordt waarbij snel en adequaat gehandeld kan worden. Daarnaast ben jij
het financiële aanspreekpunt bij onze acquisities.

