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Wereldhave
Wereldhave is een beursgenoteerde
vastgoedonderneming die investeert in
'Full service centra' in Nederland en België.
Maatschappelijke betrokkenheid en
duurzaamheid zijn cruciale thema's voor
Wereldhave. Wereldhave Nederland is
samen met het hoofdkantoor gevestigd op
Schiphol en hier werken ca. 70 enthousiaste
en gedreven medewerkers. Daadkracht,
verantwoordelijkheid nemen, korte lijnen
en een snelle beslissingscultuur typeren
Wereldhave.

De Nederlandse vastgoedportefeuille
bestaat uit 11 winkelcentra die dominant
zijn in hun verzorgingsgebied. Er zijn 4
business units die de winkelcentra proactief
managen. De business units worden
ondersteund door diverse disciplines,
waaronder de finance discipline.

De Functie
De functie van Business Unit Controller biedt
volop mogelijkheden voor een ambitieuze
en ondernemende finance professional die
een brede finance functie zoekt op het

snijvlak van leidinggeven, business control
en financial control.
Als Business Unit Controller kijk je vooruit,
stel je business cases op en reken je
financiële dimensies in de bedrijfsvoering
door. Je denkt in scenario’s, voert gedegen
analyses en benchmarks uit en weet deze
helder te presenteren. Tot de belangrijkste
verantwoordelijkheden behoren de
kwartaal afsluitingen (actuals + forecast) en
de twee jaarlijkse waarderingen van de
onroerend goed portefeuille. Je adviseert
aan- en denkt mee met de Business Unit
Managers, de Asset Managers en de
Leasing Managers. De Business Unit
Controller is continu op de hoogte van
ontwikkelingen in de markt en durft op
basis hiervan voorspellingen te doen en
weet hierop in te spelen.

Je rapporteert rechtstreeks aan de Manager
Finance & Control en stuurt een klein
finance team aan van property accountants
en administratief medewerkers. De Business
Unit Controller opereert voor zijn team niet
alleen als ‘dedicated’ finance specialist,
maar ook als coach en sparringpartner.
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Voor wie is deze positie interessant?
Werken in een dynamische en verander-
ende organisatie spreekt je aan. Je zoekt
een leidinggevende functie waarin
initiatieven en ideeën gewaardeerd
worden. Jouw financiële expertise en
inzicht stelt je in staat om draagvlak te
creëren voor plannen en ideeën omtrent
de financiële bedrijfsvoering. De Business
Unit Controller is dé business partner waar
het gaat om forecasting, decision support,
control en management informatie.

Uitdagend is het aantal multidisciplinaire
activiteiten waaraan je deelneemt. Binnen
Wereldhave zijn volop mogelijkheden om je
volledig in zowel de diepte als de breedte te
ontwikkelen.

Wat vraagtWereldhave?
• WO werk- en denkniveau waarbij
gedegen financiële kennis een duidelijke
vereiste is;

• Ervaring met het maken van analyses op
basis van financiële en niet-financiële
informatie;

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
bij bijvoorbeeld een retailer,
investeringsbedrijf of projectgestuurde
organisatie;

• Je bent in staat om snel tot de essentie
van een vraagstuk te komen, kan dit
eenvoudig weergeven en maakt con-
creet wat de impact op de business is;

• Je bent nieuwsgierig, samenwerkings-
gericht, resultaatgedreven en hebt een
positief kritische instelling;

• Je neemt verantwoordelijkheid en bent
zelfstandig en in staat om mensen mee
te nemen en de besluitvorming te
beïnvloeden.



Neem contact op met:

Arjen Breedveld
Partner
+31 6 146 84 589

breedveld@drbgroep.nl

Naomi Linder
Consultant
+31 6 216 63 008

linder@drbgroep.nl

Dicke Röell Breedveld B.V
Burgemeester van Karnebeeklaan 17 • 2585 BA Den Haag • +31 70 361 70 09

info@drbgroep.nl • drbgroep.nl

De search en selectie voor deze functie is
uitbesteed aan DRB. Voor meer informatie
over de functie en Wereldhave Nederland
(wereldhave.com) kun je contact opnemen
met Arjen Breedveld of Naomi Linder.

‘Bringing people together’


