
 

 
Vacature Business Controller/Manager Finance 

 

Bedrijfsprofiel Van de Vin Ramen en Kozijnen 

Onberispelijke kwaliteit 

Van de Vin ontwerpt en produceert maatvaste ramen en kozijnen van hoge kwaliteit. Onze 

innovatieve oplossingen zijn het product van ruim een halve eeuw kennis en ervaring. 

 

Verleden 

Op 1 maart 1960 startte Frans van de Vin zijn eigen timmerfabriek. Door de grote vraag naar 

betaalbare woningen groeide het bedrijf snel. In 1982 stapten Frans’ zonen Anton en Mathee in de 

zaak. In 2001 kocht Van de Vin op industrieterrein De Poortmannen in Heeze een kavel, waarop een 

compleet nieuwe fabriek werd gerealiseerd.  

 

Heden 

Anno 2019 biedt Van de Vin werk aan zo’n 85 medewerkers. Nog altijd levert Van de Vin uitstekende 

kozijnen die ruimschoots aan de wettelijke eisen voldoen, tegen concurrerende prijzen.  

Anno nu is Van de Vin een partner die nauw samenwerkt met ontwerpers en leveranciers. 

 We wisselen kennis, ervaring en gegevens uit, om zo de beste oplossingen te bedenken tegen de 

beste prijs. 

 We nemen onze opdrachtgevers werk en zorgen uit handen. 

 We ontwikkelen voortdurend systemen en werkmethodes waarmee we onze producten 

verbeteren en waarmee we de faalkosten op de bouw kunnen terugdringen. 

 We voeren berekeningen uit op grond waarvan ontwikkelaars goede beslissingen kunnen nemen. 

 En ondertussen denken we na over de toekomst… 

 

Toekomst 

Productieprocessen worden verder geïntegreerd. We halen steeds meer informatie op uit de 

systemen van ontwerpers, opdrachtgevers en leveranciers – en zij bij ons. Productieprocessen 

worden daardoor korter en doelmatiger, waardoor de kwaliteit van onze producten en diensten stijgt 

en de faalkosten verder dalen. 

Zaken als MVO, cradle-2-cradle en energieneutraliteit worden nog veel belangrijker. Het kozijn van 

de toekomst wordt niet langer enkel gemaakt van tropisch hardhout, maar uit delen waarin 

combinaties van verschillende gemodificeerde Europese houtsoorten zijn verwerkt. Onze kozijnen 

gaan probleemloos meer dan vijftig jaar mee. 

 

Visie 

Van de Vin wil groeien op de Nederlandse markt, met mooie, duurzaam geproduceerde, 

onderhoudsarme, houten kozijnen, door innovaties en door project-overstijgend samen te werken 

met andere bedrijven. 

 

Missie 

Van de Vin is de beste partner voor houten kozijnen vanaf ontwerp tot en met de onderhoudsfase. 



 

Functieprofiel Business Controller/Manager Finance 

 

 Projectmatige werkende maakindustrie 

 Functie op HBO/WO niveau 

 Door ontwikkelen dashboards/kpi’s/stuurinformatie  

 Aansturing Administratie 

In deze rol ben je inhoudelijk vooral verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en implementeren 

van stuurinformatie. Vooral ben je een positief kritische sparringpartner voor diverse 

leidinggevenden binnen de organisatie. Je stuurt ook de afdeling Administratie aan. In deze rol 

rapporteer je aan de Algemeen Directeur.  

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a. 

 Verantwoordelijk voor het opstellen van budgetten en forecasts 

 Opstellen en analyseren van diverse periodieke managementrapportages 

 Bevindingen bespreken met de verantwoordelijke managers 

 Ontwikkeling managementinformatie en verzorgen van ad-hoc rapportages 

 Fungeren als sparringpartner van verschillende leidinggevenden in de organisatie en in 

samenspraak met hen nieuwe KPI’s ontwikkelen. 

 Voortdurend en tijdig verzorgen van financiële analyses op basis van vergelijkingen tussen 

gebudgetteerde- en feitelijk gemaakte kosten 

 Verantwoordelijk voor de planning & control cyclus 

 Analyseren van o.a. kostprijzen / contributiemarges ect. 

 Participeren in diverse verbeterprojecten  

 Optimaliseren van processen en procedures 

Jouw profiel en DNA 

 Relevante opleiding op HBO/WO niveau (Bedrijfseconomie / Bedrijfskunde) 

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring 

 Sterke communicatieve- en adviesvaardigheden 

 Stressbestendig, flexibel, kritische sparringspartner, verbinder 

 Hands-on, pragmatisch, doorpakker, proactief  

 Teamspeler met analytische vaardigheden en gevoel voor de business 

 Ervaring en affiniteit met de projectenorganisatie 

 Bovengemiddelde interesse in ERP/IT, zeer ervaren in Excel 

 Je bent: ambitieus, communicatief vaardig, kritisch, gemotiveerd, empathisch en flexibel 


