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(minimaal 32 uur)
Als onderdeel van een nieuwe generatie ontwikkelaars heeft Being de ambitie om het anders te doen. We
ontwikkelen duurzame plekken die mensen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Van iconische woontorens
tot duurzame hotels en van innovatieve kantoren tot mixed-use gebouwen. In Nederland is Being de eerste
vastgoedontwikkelaar met een BCorp certificering. Daarmee wordt onze snelgroeiende organisatie in
Amsterdam geschaard onder de meest vernieuwende ontwikkelaars van Nederland. Hier zijn we trots op en dit
willen we graag zo houden en uiteraard verder uitbouwen!
Wij zoeken een energieke medewerker Finance die ons komt versterken. Als medewerker Finance voer je de
financiële administratie van verschillende vennootschappen, ben je verantwoordelijk voor het debiteuren- en
crediteurenbeheer en verzorg je verschillende financieel- administratieve controles. Daarnaast ondersteun je
de controller bij het opstellen van rapportages en de projectontwikkelaars en directie bij alle financieeladministratieve kwesties. Bovendien krijg je energie van het meedenken bij de inrichting en verbetering van de
financiële processen.
Being wil een inclusieve werkgever zijn. Wij geloven dat een diversiteit aan medewerkers met verschillende
talenten, achtergronden en vaardigheden, samen een betere organisatie maken. Wij streven ernaar dat het
personeelsbestand een afspiegeling is van de maatschappij.

profiel
> HBO werk- en denkniveau met goede financieel- administratieve kennis;
> Minimaal 5 jaar recente werkervaring in een soortgelijke functie, ervaring binnen de vastgoedsector is een vereiste;
> Zelfstandig, secuur, gestructureerd, pro- actief en goede communicatieve vaardigheden;
> Ervaring met Exact of een vergelijkbaar financieel/ ERP-systeem;
> Goede beheersing MS Office;
> Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

aanbod
> Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden;
> Waardering voor je werk en inzet, en natuurlijk een goede beloning op basis van je kennis en ervaring;
> Minimale werkweek van 32 uur, verspreid over minimaal 4 dagen;
> Samen lunchen, inspirerende workshops bijwonen en een maatschappelijk betrokken team met ambitie;
> Een bijzondere werkplaats in Amsterdam Noord waar je meewerkt aan stedelijke vernieuwing en complexe
vastgoedprojecten.
Om persoonlijke waarde te creëren besteedt Being veel tijd en aandacht aan zelfontwikkeling.
We werken hiervoor met onze eigen aanpak: het Personal Being Plan.
We vertellen je hier graag meer over tijdens de kennismaking.

interesse?
Ben jij een gedreven medewerker Finance?
Stuur een goed onderbouwde motivatie met cv naar:
jpotter@being.nl t.a.v. Jan Potter, financial controller.
Eventuele vragen kun je ook via dit e-mailadres stellen.
Meer informatie over Being kan je vinden op onze website www.being.nl
en via LinkedIn op www.linkedin.com/company/being-development

