
Kandidaatprofiel
➢ Vanaf 5 jaar ervaring

➢ Financial expert

➢ Opereert als evenknie van 
CEO

➢ Ontwikkelen bedrijfsvoering

Salarisindicatie

€ 6.000,- tot € 10.000,- p/m
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FUNCTIEPROFIEL

Director Finance & Operations



“RMJ Groep is een gedreven en ambitieuze onderneming 
gericht op het verwerven, (her-)ontwikkelen en beleggen in 
vastgoed. De organisatie realiseert en beheert zijn 
vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen 
en terreinen in voor de realisatie van economische en 
duurzame meerwaarde.

De onderneming is onafhankelijk, jong, ambitieus, 
enthousiast en avontuurlijk. Altijd op zoek naar innovatieve, 
design-gedreven en duurzame vastgoedconcepten.”
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RMJ Groep b.v.
RMJ Groep begon allemaal met één doel: het creëren, (her-)ontwikkelen en beleggen in next-level vastgoed van de 
hoogst mogelijke kwaliteit. Inmiddels heeft RMJ haar sporen verdiend. De variatie aan projecten, gedegen naam in de 
markt en een portefeuille om trots op te zijn onderstrepen dat. 

Met een hecht en gedreven team van 7 personen werkt RMJ keihard aan haar ambitie om de komende jaren een nóg 
bepalendere speler te worden in de Eindhovense vastgoedwereld.
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OVER DE ORGANISATIE



Director Finance & Operations 
In deze rol zul je nauw samenwerken met CEO en 
oprichter Roy Daemen. Samen maken jullie plannen, 
bespreken de strategie en identificeren kansen voor 
groei. Uiteindelijk ben jij als Director Finance & 
Operations verantwoordelijk voor het vertalen van die 
plannen naar een perfect lopende organisatie. Samen 
met het door jou aangestuurde én uit te breiden team 
maak je RMJ Groep klaar voor de volgende stap en 
zorg je dat het een geoliede machine wordt. 

• Eindverantwoordelijke voor alle financiële aspecten 
van de organisatie zoals de jaarrekening en alle 
fiscale aspecten van transactie tot rapportage;

• Je stelt businesscases en vastgoedcalculaties op 
die de groeiambities ondersteunen;

• Je slaat een slag op het gebied van digitalisering en 
stroomlijning van processen;

• Verantwoordelijk voor het aansturen, uitbreiden en 
ontwikkelen van het operationele team.
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FUNCTIEPROFIEL



“De rol van Director Finance & Operations is een 
prachtige uitdaging. De financiële basis is goed en 
het team staat als een huis maar we willen de komende 
jaren meer; als team willen we groeien en daarnaast 
de vastgoedportefeuille uitbreiden. De Director 
Finance & Operations speelt daarin een onmisbare rol”

Roy Daemen CEO bij RMJ Groep b.v.

De ideale kandidaat

• Financiële studieachtergrond 
(Accountancy/Bedrijfseconomie);

• Ervaring met het aansturen en ontwikkelen van een 
team;

• Ambitieus, organisatiesensitief en goede 
communicatieve vaardigheden;

• Een ondernemende mindset.
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Interesse of vragen? RMJ Groep b.v. werkt voor de invulling 

van deze vacature met Controlyse. Neem contact op met Leon 
Kippersluis via lkippersluis@controlyse.nl.

mailto:lkippersluis@controlyse.nl?subject=Vacature%20Director%20Finance%20en%20Operations%20RMJ%20Groep

