
Financieel Controller 
Heb jij een hands-on mentaliteit en hou je van cijfers en inhoud? Signaleer jij proactief 
verbeteringen? Kun je strategisch meedenken op financieel gebied en haal jij veel plezier uit het 
samenwerken? Dan ben jij de collega die wij zoeken!  

Wat ga je doen? 

Als financieel controller bij SMT Bouw & Vastgoed ben je verantwoordelijk voor de gehele financiële 
administratie. Je bent verantwoordelijk voor de optimalisatie van de financiële processen en 

schakelt proactief daar waar efficiënte slagen gemaakt kunnen worden.  
 
Je bent verantwoordelijk voor het financiële team bestaande uit drie collega’s. Je maakt de maand- 
en kwartaalafsluitingen en stelt management (jaar)rapportages samen. Je bent verantwoordelijk 
voor het jaarrekeningtraject en onderhoudt daartoe de contacten met de accountant. Samen met 
de directie neem jij wekelijks/maandelijks de projectadministratie door en ondersteun en adviseer 
jij waar nodig. Ten aanzien van het financiële beleid doe je voorstellen en fungeer je als actief 

sparringpartner binnen het MT.  

 
Tot slot maakt MT Bouw & Vastgoed onderdeel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB), 
een sterk netwerk van 22 innovatieve ondernemingen in bouw en vastgoed. Jij bent namens ons 
bedrijf het financiële aanspreekpunt voor ASVB.  
 
Wat vragen wij van jou? 

Je bent een gedreven en daadkrachtig persoon met een hands-on mentaliteit. Je beschikt over 
goede communicatieve vaardigheden. Je bent resultaatgericht en kritisch ten aanzien van je eigen 
prestaties en naar die van je collega’s. Je bent scherp en nieuwsgierig en wil graag tot de essentie 
van zaken komen. Nieuwe kansen ga je niet uit de weg maar pak je juist met beide handen aan. Je 
bent een teamplayer maar kent daarin een kritische en onafhankelijke houding. Je bent in staat om 
hard op de inhoud te zijn en zacht op de persoon. Je kent een hoge mate van zelfstandigheid en 

flexibiliteit. Verder beschik je over HBO werk- en denkniveau bij voorkeur  in de richting van 
Controlling of Accountancy. Daarnaast heb je minimaal 5 jaar werkervaring in een financiële functie 
als controller. Ervaring in de bouw- of installatiebranche is een sterke pre. 
  

Je bent de kritische blik die onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd zijn mening geeft. Je kunt en 

wilt de consequenties voor andere werkgebieden overzien. Je bent in staat werkrelaties op te 
bouwen die tegen een stootje kunnen. Je versterkt daarmee je positie als partner in business ook 
buiten je eigen expertisegebied.  
Je volgt de projecten en de risico’s daarbinnen vanaf acquisitie c.q. pre-contractuele fase tot en 
met nazorg. Je hebt kennis – of weet deze extern te verkrijgen – van het inhoudelijk beoordelen 
van contracten. Je herkent de kritische passages, kunt je beoordeling goed onderbouwen en weet 

te overtuigen met je zienswijze. 
 
Waar kom je te werken? 
SMT Bouw & Vastgoed bestaat 53 jaar en is gevestigd in ’s Hertogenbosch. Wij ontwikkelen en 
realiseren slimme, duurzame huisvesting voor gebruikers van maatschappelijk vastgoed met als 
specialisaties Zorg en Onderwijs. SMT biedt een fijne, uitdagende plek om te werken. Wat beweegt 
jou? Werken aan projecten die er echt toe doen? Jezelf ontwikkelen en je ambities waarmaken in 

een omgeving die je steeds weer uitdaagt? Samen met collega’s die tot de besten (willen) 
behoren? Welkom bij SMT! 
Onze organisatie is plat en dynamisch, onze cultuur informeel en open. Iedereen krijgt de ruimte 
om bij te dragen aan de vorm en inhoud van ons bedrijf. Directie, leidinggevenden, medewerkers, 

we gaan voor resultaat en krijgen en nemen allemaal onze verantwoordelijkheid en voelen ons 
mede-eigenaar. Als financieel controller maak je deel uit van het management team. 

Bij SMT ligt de nadruk op samenwerken. Met elkaar als collega’s, maar evenzeer met 
opdrachtgevers, gebruikers en partners. Dat vraagt meer dan alleen goed zijn in je vak. 
Ondernemend en creatief zijn, inlevend en communicatief sterk, zijn bij ons onmisbare kwaliteiten. 
 
Wat denk je, pas je in ons team? 
Hebben we jou in beweging gebracht? Laten we dan eens kennismaken. Stuur je CV en motivatie 
naar Lisette Beijer (directie secretaresse) via lisette@smtbv.nl.  

 
 



 


