
 

De blooming bedrijvengroep bestaat naast een prachtig hotel gelegen in de duinen van Bergen, uit 

landgoed Het Hof, eveneens gevestigd te Bergen en strandpaviljoen blooming beach te Bergen aan Zee. 

blooming biedt luxe en inspirerende ontmoetings- en belevingsplekken met verblijf, gastronomie en natuur als 

aandacht- en uitgangspunten.  

 

blooming schrijven we altijd met een kleine b, omdat wij het als een werkwoord zien. En heel officieel hoort er 

geen puntje op de i, die zetten wij er graag samen met onze gasten op. Onze drie locaties zijn onderdeel van de 

blooming bedrijvengroep welke wordt aangestuurd door een gedreven managementteam. Wij hebben plaats voor 

een nieuw teamlid, die de functie van Finance Manager op zich wil en kan nemen. We zoeken een nieuwe 

collega die, naast passie voor cijfers, graag mee wil werken aan onze groeiambitie.  

 

Onze nieuwe collega heeft zes aandachtspunten, namelijk: 

 de dagelijkse leiding over de werkzaamheden van de financiële administratie die gebieden omvat als 

debiteuren/crediteuren, bancaire zaken en de salarisadministratie; de afdeling bestaat uit 4 medewerkers 

 controller zijn voor de bedrijvengroep 

 het creëren van rapportages (zowel terugblikkend alsook vooruitziend) ten behoeve van MT, Raad van 

Commissarissen en Stichtingsbestuur (eigenaar blooming vastgoed)   

 het begeleiden van uitbreidingsactiviteiten indien die zich in de toekomst voordoen; maar ook de meer 

reguliere werkzaamheden m.b.t. de verhuur van diverse panden op onze terreinen behoren tot de scope 

 contactpersoon zijn richting derden, denk aan bank, financiers en accountant 

 het optimaliseren van bedrijfsprocessen en managen van ICT (2 medewerkers) 

 

Wanneer nodigen wij je vooral uit te reageren op deze oproep? Indien je: 

 minimaal een afgeronde HBO opleiding op financieel gebied hebt (high potential) 

 ervaring hebt opgedaan in een senior financiële functie (liefst binnen de horeca) 

 aantoonbare ervaring hebt met complexe financiële en juridische vraagstukken 

 ervaring hebt met verhuur en/of beheer van vastgoed  

 ervaren bent in het leidinggeven aan meerdere medewerkers 

 je verwacht op veel vlakken sparringpartner te kunnen worden van de algemeen directeur 

 

Ons aanbod  

Wij bieden een bijzondere baan in een prachtige werkomgeving tegen een marktconform salaris (horeca-cao). 

Gestart wordt met een contract voor een jaar en een werkweek van 32 uur. Indien de beoogde groei van de 

organisatie tot stand komt, kan jouw contract daarin meegroeien.  

Referenties zullen deel uitmaken van de procedure. Bij de laatste selectie wordt een casus-presentatie verwacht. 

 

Graag zien we je reactie compleet met CV tegemoet op het volgende email adres: hr@weareblooming.com. Voor 

vragen kun je contact opnemen met Ingeborg van Eck (HR Manager) op 072-5820678.  
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