Financial Controller Rutte groep
Werken aan een toekomstbestendige bouwwereld!
Wij zijn op zoek naar een financial met pioniersmentaliteit die zijn bijdrage kan leveren aan een snel
groeiende organisatie.
Een prachtige baan in een ondernemende en innovatieve omgeving. De missie en doelstellingen van
het bedrijf zijn primair gericht om de bestaande industrie te transformeren naar een klimaat positieve
aanpak. Wij hebben die oplossing binnen handbereik. Nu met elkaar de industrie transformeren. De
ambitie is er, wat wil je nog meer?
Wie zijn wij?
De Rutte Groep is een Amsterdams familiebedrijf dat vlak na de oorlog is opgericht als transportbedrijf.
Nadien heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een middelgrote Grond-, Weg en Waterbouwer welke
zich voornamelijk focust op de metropoolregio Amsterdam.
De laatste jaren heeft de organisatie zich gericht op duurzame ontwikkeling. City barging is daar een
goed voorbeeld van. Rutte Groep is zich gaan specialiseren in emissieloos transport over water.
Hiervoor is City Barging opgericht. City Barging transporteert goederen van- en naar de binnenstad van
Amsterdam middels elektrische duwboten. Het paradepaardje van duurzame oplossingen is Urban
Mine, waar wij beton hoogwaardig recyclen. Urban Mine is de meeste duurzame en innovatieve
recycling- en productie locatie ter wereld.
Wat maakt Urban Mine anders dan anderen?
Beton is de meeste toegepaste bouwmateriaal ter wereld. Daarnaast is de betonindustrie
verantwoordelijk voor 9% van de wereldwijde CO2 uitstoot en is dus één van de meest vervuilende
industrieën. Doordat wij geen nieuwe grondstoffen hoeven te winnen voor ons beton en wij CO2
neutraal beton kunnen produceren dragen wij ons steentje bij aan de oplossing van de wereldwijde
CO2 crisis.
Middels de breekmachine de Smart Liberator kunnen wij de originele grondstoffen terugwinnen uit
betonpuin (zand, grind en cement). Middels deze teruggewonnen grondstoffen kunnen wij met één
van de meest innovatieve betoncentrales ter wereld nieuw beton produceren, waarbij kwaliteit,
duurzaamheid en CO2 reductie de sleutelwoorden zijn van ons succes. Door deze methode kunnen wij
van oud beton nieuw beton produceren. Een innovatie die een andere dimensie geeft aan de
betonindustrie en de komende jaren toonaangevend zal zijn in de markt. Deze combinatie is een
succesfactor die de bouwwereld positief gaat veranderen.
Algemene omschrijving financial controller
Je ondersteunt en adviseert de directie bij o.a. financiële, bedrijfskundige en strategische
vraagstukken. Je houdt je bezig met alle aspecten van de financiële huishouding, zoals financiële
rapportages, investering analyses, kostenverrekeningen, balansen, winst- en verliesrekeningen,
begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenplannen.
Er wordt van deze functie ook verwacht dat zowel gevraagd als ongevraagd adviezen worden gegeven
over bedrijfsprocessen en financiële thema’s.

Omschrijving financial Controller Rutte Groep
Wij vinden het van belang dat onze mensen alle ins en outs van de bedrijfsvoering kennen. Dit doen
we door je mee te laten lopen bij de verschillende functies binnen het bedrijf. Door het meelopen met
deze verschillende functies krijg je ook een goed inzicht in de financiële stromen en processen binnen
het bedrijf. Dit biedt jou de kans om processen te optimaliseren. Na de kennismaking met het bedrijf
ben jij volledig op de hoogte van alle financiële processen bij de Rutte Groep en kan jij je gaan richten
op de potentiële groei van de Rutte Groep en dan in hoofdzaak Urban Mine. In de functie als Financial
Controller zal je je voornamelijk bezighouden met de strategische uitrol van meerdere Urban Mines.
Belangrijke onderdelen hiervan zijn het genereren van datamodellen en het maken van businesscases.
Daarnaast zal je in de breedte van de Rutte Groep actief zijn voor de andere bedrijfsonderdelen.
Welke taken pak je op?
• Opstellen en analyseren van maandrapportages, budgettering en forecasting
• Analyseren van en adviseren over jaarplannen en business cases
• Opstellen van financiële, business en KPI-analyses
• Contacten onderhouden en fungeren als sparringpartner voor de organisatie
• Initiëren, begeleiden en deelnemen aan verbetertrajecten
• Opstellen businesscases
• Genereren datamodellen
• Het ontwikkelen van managementtools
Wie zoeken wij?
Iemand met passie voor duurzaamheid voor wie de missie belangrijker is dan de omzet. Een persoon
met een financiële opleiding en liefst enkele jaren ervaring in een productieomgeving. Iemand die
beschikt over een analytisch denkvermogen en een teamplayer is.
Wat bieden wij jou:
• Bruto maandsalaris tussen € 3000 voor een junior en € 5000 voor een senior controller met
veel ervaring.
• 27,5 vakantiedagen en 8% vakantiegeld;
• Een premievrij pensioen met de mogelijkheid om zelf bij te dragen;
• Groot aanbod aan training en opleidingen;
• Mogelijkheid om vanuit huis te werken;
Ben jij op zoek naar een toekomstbestendige uitdaging en spreekt de organisatie en de functie je aan?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar j.onsia@ruttegroep.nl t.a.v. dhr. Onsia.

