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1. HANZEVAST CAPITAL  

Hanzevast Capital NV in Groningen initieert en beheert hoogrenderende, fiscaal geoptimaliseerde 
beleggingsfondsen in vastgoed en scheepvaart. Daarmee biedt zij haar overwegend particuliere 
investeerders toegang tot de professionele beleggingsmarkt die normaal alleen institutionele 
beleggers is voorbehouden. Hanzevast Real Estate adviseert bij de aankoop en verzorgt het beheer 
van de vastgoed objecten, gelegen in Nederland en Noord-Duitsland. Zusterbedrijf Hanzevast 
Shipping verzorgt het financieel, commercieel en technisch management van de vloot. 

Integriteit, duurzaamheid, klanttevredenheid, transparantie en tevreden medewerkers zijn sinds de 
oprichting van Hanzevast in 1995 nadrukkelijk kernwaarden van het bedrijf. Hanzevast Capital NV is 
een gereguleerde onderneming en staat onder toezicht van DNB en AFM. 

Zie ook onze website: https://www.hanzevast.nl. 
 

Plaats in de organisatie 
 
Je bent als Group Controller meewerkend voorvrouw/man in het team financiën. Je rapporteert aan 
de Algemeen Directeur. 
 
2. PROFIEL 
 
De Group Controller is eindverantwoordelijk voor de (verplichte)rapportages van de gehele groep 
richting directie en toezichthoudende organen, waaronder DNB en AFM. Je hebt een meewerkende 
rol in het team financiën dat inclusief jou bestaat uit 5 medewerkers. Een aantal hiervan richt zich 
specifiek op een onderdeel van de groep, waar anderen werkzaamheden voor verschillende 
onderdelen uitvoeren. Er heerst een hands on mentaliteit in de organisatie, met korte lijnen en 
actiegerichte structuur. Je bent in staat tussen verschillende niveaus te schakelen en bent een 
kritische gesprekspartner. Je bent digitaal gedreven en weet de organisatie mee te nemen in het 
werken met de juiste verslaglegging en rapportage en waar nodig dit te professionaliseren.  
 
Hierop aansluitend voldoe je aan het volgende profiel: 
 

 Afgeronde relevante opleiding op wo-niveau. 

 Aantoonbare recente ervaring in control op concern niveau. 

 Leidinggevende capaciteiten. 

 Affiniteit met de financiële sector en relevante wet- en regelgeving (AIFMD, Wwft etc.). 

https://www.hanzevast.nl/


   

 

 

 Kennis van en ervaring met vastgoedsector en/of scheepvaartsector is een pré. 

 Beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 Ervaring en/of interesse in Risk en Compliance 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

 Je bent eindverantwoordelijk voor de (verplichte) rapportages op concernniveau. 
 Je bent het aanspreekpunt op het gebied van financiën. 

 Je bent gedreven in digitaal werken en in staat de organisatie hierin mee te nemen, dan wel 
te professionaliseren waar dit nodig blijkt. 

 Je coacht, stimuleert en ontwikkelt de medewerers werkzaam in het team financiën. 

 Je bent een stevige sparringpartner van de algemeen directeur. 
 Je bent inhoudelijk specialist en volgt de ontwikkelingen op alle facetten van het vakgebied 

teneinde het kennisniveau van de afdeling op peil te houden, dan wel uit te breiden. 
 

 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Integer. 

 Intelligent. 

 IJverig. 

 Positieve energie. 

 Effectief.   

 Robuust. 

 Kosten bewust. 

 Hands on.  
 
 
5. HANZEVAST BIEDT JOU…. 
 
… een goed pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die in overeenstemming zijn met de 
verantwoordelijkheden van de functie en de kennis en ervaring. Persoonlijke ontwikkeling en 
doorgroei worden gestimuleerd.  
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
 
Nienke Rooda 
Consultant 
06-2915 9797 
 


