
GEZOCHT: 
Controller

voor Aannemersbedrijf Haafkes, locatie Goor

Bedrijfsprofiel

Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V. is een modern en professioneel bedrijf en bouwt vanuit Goor en 

Deventer met ongeveer 90 vaste vaklieden aan mooie afwisselende projecten in de regio. Onze dienstverlening is 

hoofdzakelijk gericht op de professionele, zakelijke markt. 

Haafkes onderscheidt zich al ruim 95 jaar door een collegiale werksfeer, een informele bedrijfscultuur en een 

betrouwbare werkwijze. Voor enthousiaste kandidaten biedt Haafkes dé mogelijkheid om deel uit te maken van een 

familiebedrijf, waarin de aandacht voor de medewerkers en hun ontwikkeling centraal staan. Binnen de organisatie 

heerst een gemoedelijke, betrokken en gezellige sfeer. 

Profiel:

•	 Hbo- of wo-werk- en -denkniveau 

•	 Ervaring als controller in een projectorganisatie

•	 Een daadkrachtige en gedreven persoonlijkheid die mensen tot innovatieve (proces)verbeteringen weet te bewegen 

door motiverend en coachend te werken

•	 Dienstverlenende, proactieve en praktisch ingestelde leider

•	 Goed kunnen samenwerken

•	 De juiste prioriteiten stellen

•	 Een positieve levenshouding

www.haafkes.nl

Allereerst biedt Haafkes een goed salaris conform de cao Bouwnijverheid UTA 2020. Verder heeft Haafkes alles geregeld 

voor het succesvol uitvoeren van jouw functie. Tot slot biedt Haafkes je dé kans om jezelf te ontwikkelen tot een 

sleutelfunctionaris binnen de organisatie. Een parttime dienstverband van minimaal 4 dagen per week behoort tot de 

mogelijkheden.

Haafkes heeft deze vacature exclusief uitgezet bij ROMYN Recruitment (www.romynrecruitment.nl). Herken jij jezelf in 

bovenstaand	profiel?	Mail	dan	je	motivatie	en	CV	voor	11	maart	2021	naar	elisabeth.mook@romynrecruitment.nl.	

Voor	vragen	kun	je	Elisabeth	ook	bellen	op	nummer	06-10982610.

Wat biedt Aannemersbedrijf Haafkes?

Heb jij minimaal 5 jaar ervaring als controller binnen een projectorganisatie en ben je toe aan een 

nieuwe uitdaging? Wil jij graag jouw expertise inzetten binnen een innovatief aannemersbedrijf? 

Bij Haafkes krijg je deze ultieme kans! 

Je	wordt	MT-lid	en	bent	eindverantwoordelijk	voor	de	administratie	en	ICT	en	geeft	leiding	aan	vier	medewerkers.	

Een essentieel onderdeel van de functie is het (tijdig) leveren van passende (stuur)informatie op elk niveau. 

Je komt met innovatieve verbeteringen en zorgt voor een ‘gezonde druk’ tijdens het bewaken van de resultaten, 

waarbij	het	belangrijk	is	dat	je	financieel	overwicht	en	overzicht	hebt.	Ook	heb	je	regelmatig	contact	met	onze	

relaties, banken en de accountant. 

Functie:


