WORD JIJ ONZE
NIEUWE CAROLIENE?
Zelfs onze Minister President maakt wel eens een misser, en dan wordt nog maar eens benadrukt hoe belangrijk het team
eromheen is. Word jij de nieuwe Caroliene in ons team? Wij zoeken namelijk een:

Projectmanager KBB SERVICES
( 16-24 uur )

Als projectmanager KBB Services ben je de schakel tussen alle bv’s in de holding. Je bent de “the guardian angel” die met
zijn/haar toewijding en klantgerichtheid ervoor zorgt dat alles goed geregeld is, die alle details scherp in de gaten houdt
en op een planmatige manier zijn/haar doelen bereikt. In totaal werken er 7 betrokken medewerkers bij KBB; een investeringsonderneming in Barneveld met verschillende B.V.’s. KBB Services opereert op holding niveau en geeft ondersteuning
aan de onderliggende BV’s, daarnaast behartigt KBB Services de belangen van derden. Maatschappelijk en duurzaam
ondernemen zijn belangrijke pijlers voor KBB.
Taken en verantwoordelijkheden projectmanager:
• organiseren  van projecten van start tot en met realisatie;
• verantwoordelijk voor het beheer van diverse panden;
• begeleiden van zowel financiële als verkooptransacties;
• opstellen en controleren van diverse officiële overeenkomsten en contracten;
• opstellen periodieke rapportages m.b.t. projecten/panden;
• adviseren directie inzake beslissingen;
• verantwoordelijk voor de financiële administratie;
• aansturen/toezien op crediteuren- en debiteurenbeheer (fiat betalingen);
• analyseren kwartaal- en jaarcijfers;
• opstellen liquiditeitsoverzichten en begrotingen;
• zorg dragen voor adequate en consequente correspondentie;
• deelnemen bijeenkomsten/ vergaderingen;
• contactpersoon externe betrokken partijen;
• consequent archiveren van diverse documenten.
De ideale projectmanager beschikt over:
• minimaal afgeronde HBO-opleiding (bij voorkeur in financiële of bedrijfskundige richting);
• financiële kennis en administratief inzicht;
• uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
• woonachtig in een straal van 20 km rond Barneveld.
Arbeidsvoorwaarden projectmanager:
• marktconforme arbeidsvoorwaarden;
• werken in een warm en betrokken team;
• mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling;
• uitdagende functie in een omgeving met oog voor work-life balance.
Spreekt bovenstaand profiel je aan of heb je nog vragen?
Bel 0342-424411 of mail naar office@kbb.nl, onze officemanager Ilse Smelt staat je graag te woord.
Je sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag vóór 15 april as.
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