
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL  
 
 
 Bribus B.V. 

 Financieel directeur (statutair) 
 
 Een strategische en ondernemende leider   

 
 
Standplaats:  Dinxperlo (Gld)     
 

 
1. BRIBUS 
 
Bribus is een Nederlandse keukenfabrikant met focus op de zakelijke markt en een rijke historie die 
teruggaat tot 1929. Sinds medio 2018 maakt Bribus onderdeel uit van het Zweedse beursgenoteerde 
Nobia. Vanuit Dinxperlo worden keukens op maat gemaakt voor professionele vastgoedbezitters, zoals 
woningcorporaties en vastgoedbeleggers.  
 
Van oorsprong is Bribus een écht familiebedrijf en al meer dan 90 jaar specialist in keukens. Zij beschikt 
dan ook over een ongeëvenaarde kennis van keukens voor de projectenmarkt, nieuwbouw en 
renovatie. Met een eigen ontwikkelteam, zeer moderne productiefaciliteiten, een eigen 
montagedienst, eigen vervoer én een eigen serviceafdeling kan zij de kwaliteit volledig garanderen: 
van de productie en plaatsing tot en met de nazorg. Ook biedt zij diverse diensten om haar 
opdrachtgevers te ontzorgen.  
 
Bij Bribus staan een klantgerichte benadering, inspelen op iedere vraag en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen voorop. De langdurige samenwerking met afnemers, klanten, 
toeleveranciers en medewerkers vormt het bewijs voor grote onderlinge betrokkenheid. Bribus wil 
gezien worden als de partner die het hele operationele proces rond het plaatsen en vervangen van 
keukens optimaal beheerst, van begin tot eind. 
 
Kwaliteit, keuze, made in Holland en aandacht zijn de kernwaarden die de basis én de kracht vormen 
van de organisatie. 
 

- Kwaliteit: een kerngezonde investering. 
- Keuze: smaak is persoonlijk. 
- Made in Holland: degelijkheid van eigen bodem. 
- Aandacht: Zorg uit handen. 

  



   

 

 

 

 

 

 

 
Nobia 

Nobia is één van de grootste keukenbedrijven in Europa met productie en verkoop in zeven landen. 
Producten worden verkocht aan alle klantsegmenten en vanuit een sterk merkportfolio met 17 
merken.  Hierbinnen is Bribus een toonaangevend merk op de projectenmarkt. Met haar merkbelofte 
“Designing kitchens for life” speelt Nobia in op kwaliteit van de geleverde producten en op het 
duurzaamheidsaspect wat eveneens een belangrijke pijler is.   
 

MVO 
Veel waarde hecht Bribus aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De bedrijfsvoering richt 
zich daarom niet uitsluitend op het behalen van winst, maar ook op het welzijn van mensen binnen 
en buiten de organisatie en op een gezonde leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.  
 
Duurzaamheid en zakelijkheid worden bij Bribus aan elkaar gekoppeld; niet door overal certificaten en 
keurmerken op te plakken, maar door MVO concreet en tastbaar te maken. Op dagelijkse basis wordt 
zowel aan de people kant, als ook aan de planet kant veel gedaan om het ingezette MVO beleid ten 
uitvoer te brengen. 
 
Naar de website: www.bribus.nl  /  www.nobia.com 
 

 
Plaats in de organisatie 

Als financieel directeur maak je deel uit van de directie en het management team. Je bent statutair 
verantwoordelijk en rapporteert aan de algemeen directeur.  
Je geeft leiding aan de afdelingen finance (8 mdw) en IT (13 mdw).  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
De positie van financieel directeur bij Bribus is een mooie kans voor een ervaren en gedreven 
professional die weet hoe het er in een productiebedrijf aan toe gaat. Je focust je in de rol op 
continuïteit en toekomstbestendigheid. Je bent verantwoordelijk voor de financiële organisatie op 
holding- en werkmaatschappij niveau en voor de implementatie van de korte- en langetermijnstrategie 
van het bedrijf. Aangezien je ook verantwoordelijk bent voor aanpalende disciplines, zoals het ICT 
beleid en juridische zaken, is een brede blik onontbeerlijk.  
 
 
  

http://www.bribus.nl/
http://www.nobia.com/


   

 

 

 

 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Je geeft leiding aan de afdelingen finance en IT. Richting de teams heb je een stimulerende en 

motiverende rol. Dit doe je in nauwe samenwerking met de managers van de respectievelijke 

afdelingen. 
 Je levert periodiek de financiële en business rapportage op en bespreekt deze. Dat doe je zowel 

op lokaal niveau als met het moederbedrijf. 

 Je werkt aan de optimalisatie van de financiële positie om Bribus te laten presteren en groeien. 

 Je vertaalt beleid naar operationeel-tactische jaarplannen en financiële doelstellingen. 

 Je zorgt voor verbeteringen in het totale proces en voor een hoge klant- en 
medewerkerstevredenheid. 

 Je stelt de jaarplanning en budgetten op en houdt hier toezicht op.  

 Je ondersteunt bij het opstellen van verbeterings-, besparings- en investeringsvoorstellen door 
middel van cijferanalyses. Dat doe je zowel reactief als proactief. 

 Je stelt de periodieke flashrapportage bij en analyseert trends en ontwikkelingen in de 

resultaten.  

 Je bent datagedreven en in staat om op basis daarvan beslissingen te kunnen nemen. 
 Je bent verantwoordelijk voor het ICT beleid en de doorontwikkeling daarvan. 

 Je bent verantwoordelijk voor juridische zaken, GDPR en contractbeoordeling. 

 Enkele keren per jaar reizen naar Zweden maakt onderdeel uit van de baan.  

 

 
4. PROFIEL 
 

Je brengt mee: 

 

 een relevante HBO/WO-opleiding en aanvullende managementopleiding; 

 aantoonbaar leidinggevende ervaring;  

 ervaring in / affiniteit met de maakindustrie; 

 kennis van Business Intelligence is een pré; 

 stevige gesprekspartner binnen de financiële discipline; 

 goede beheersing van de Engelse taal, gesproken en geschreven. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

Je bent: 

 

 open, mensgericht en verbindend; 

 toekomstgericht met realisatiekracht; 

 ondernemend met sterke communicatieve skills; 

 analytisch en in staat om scherp te adviseren; 

 authentiek en een inspirerende leider;  

 standvastig en positief kritisch; 

 verbindende teamplayer. 

 



   

 

 

 

 

 

 

6. BRIBUS BIEDT JE 
 
Een hele interessante positie in een prachtig en ambitieus bedrijf met een rijke historie. Vanuit je eigen 
expertise mag je een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Bribus. Het betreft een fulltime 
functie, met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is marktconform en 
afhankelijk van de kennis en ervaring die je meebrengt.  
 
Als werkgever biedt Bribus haar medewerkers aantrekkelijke arbeidsomstandigheden. 
  
Denk daarbij aan: 

- ruimte voor ondernemerschap;  
- de mogelijkheid om een voortrekkersrol te vervullen in de ontwikkeling van het bedrijf; 
- een modern geleid bedrijf, onderdeel van een beursgenoteerd Zweeds moederbedrijf; 
- een goede werksfeer met betrokken collega’s; 
- een premievrij pensioen; 
- een Nobia bonusregeling; 
- mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. 

 
 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Nicola Cattari  
06 - 31 785 685 
nicola.cattari@beljonwesterterp.nl 
 
 

mailto:nicola.cattari@beljonwesterterp.nl

