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Wij zoeken een

Medewerker accountancy
BanBouw bloeit, het hele jaar door. Bijna wekelijks start er wel ergens een nieuw project, 
gaat de vlag uit om omdat we een hoogste punt hebben bereikt of heffen we het glas op de 
oplevering van een uitdagend project. Het zijn mooie, maar ook drukke tijden. 

Wat we zoeken
Die ontwikkelingen zijn niet alleen op de bouwplaats, maar ook op kantoor merkbaar. Want ook 
daar leggen we een stevig fundament voor onze activiteiten. We zijn daarom op zoek naar iemand 
waarmee en waarop we kunnen rekenen: een medewerker accountancy. 

Wat ga je doen?
Als medewerker accountancy ondersteun je de financiële afdeling met de jaarcijfers en de 
periodieke rapportages. Dit omvat het opstellen en controleren van jaarrekeningen, het voorbereiden 
en uitwerken van financiële vraagstukken en het verwerken van financiële transacties. Ook kun je 
financiële analyses controleren en uitvoeren en ben je bekend met Exact en CaseWare. Je werkt 
nauw samen met de controller en je collega’s van de financiële administratie. 

Wat we van je vragen
Om in aanmerking te komen voor deze functie, heb je een relevante opleiding op 
minimaal hbo-niveau afgerond. Ook zien we graag dat je enkele jaren vergelijkbare 
werkervaring op je cv of LinkedIn-profiel hebt staan. Qua eigenschappen vinden we het 
belangrijk dat je nauwkeurig bent, een proactieve houding en een kritische blik hebt. Als 
je ervaring in de bouwbranche hebt, al met Visionplanner en BouwWorks bekend bent 
en bereid bent om op jouw beurt een rondje koffie of thee te halen voor de mensen om 
je heen (en jezelf), heb je een streepje voor.

Dit hebben we je te bieden
Als medewerker accountancy bij BanBouw kun je rekenen op een baan met ruimte 
voor eigen initiatief. We gaan ervan uit dat jij het professionaliteitsniveau van de 
afdeling nóg verder omhoog weet te brengen. Je wordt lid van een leuk team, dat 
bepaald niet uit stoffige boekhouders bestaat. We hebben uitstekende primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. En last but not least: sterke koffie en verhalen op 
maandagochtend, non-stop verse hits op de achtergrond en koud bier en gloeiend 
hete bitterballen op de laatste vrijdag van de maand krijg je er allemaal bij!

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

BanBouw, geboren in 1926, is een familiebedrijf in het 
schilderachtige Nuenen. Net als onze oud-plaatsgenoot Vincent van 
Gogh creëren wij ook waardevaste kunstwerken, al gebruiken we 
daar wat zwaarder gereedschap voor. Bij BanBouw werken tachtig 
mensen. Samen bouwen, ontwikkelen, onderhouden en creëren we. 
We streven naar een open bedrijfscultuur waarin iedereen zich thuis 
voelt en de ruimte krijgt. We hopen dat je dat zelf komt ontdekken!

Reageer door een motivatie en 
cv te sturen naar: 
Tessa Mom, HR BanBouw
040-2831905
tessa@banbouw.nl
www.banbouw.nl


