
       
 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP 

Vacaturenummer  

 

Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving 

op te groeien. Daarom zijn wij er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader en elke 

moeder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is. Eén ding 

beloven wij: Jeugdhulp Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is. En zolang als 

noodzakelijk. In moeilijke omstandigheden. En vanuit kennis en expertise gaan we aan de 

slag. Samen. Dag en nacht.Een kind of jongere op weg helpen naar een goede toekomst. 

Waarin hij of zij zelfstandig verder kan. We hebben iedereeen in onze organisatie nodig om 

deze uitdaging aan te gaan. Samen werken we aan een veilige toekomst voor jeugdigen.  

 

  
Omdat de afdeling Financiën en Administratie wil investeren in het optimaliseren van onze (in- en 
externe) verantwoording hebben wij een prachtige werkplek voor een organisatorisch en 
analytisch sterke  

 
BUSINESS CONTROLLER 

voor 32-36 uur per week 
 
Standplaats: Leeuwarden 
 
 
In deze rol ga je samen met je collega Business Controller de control rol verder vormgeven. En 
ga je een belangrijke rol spelen in het “anders en slimmer” organiseren; het verbeteren van 
managementinformatie, het optimaliseren van de PDCA-cyclus door middel van o.a. BI tooling. 
 
Ben jij die kritische sparringpartner en adviseur die meedenkt als onafhankelijk business partner? 
En zie jij kansen om samen met de afdeling Financiën en Registratie binnen deze dynamiek te 
excelleren? 
 
Solliciteer dan naar deze uitdagende functie, we zien je CV en motivatie graag tegemoet! 
 
 
Wat ga je doen? 

 je gaat je bezighouden met de voorbereiding, ondersteuning en uitvoering van de PDCA-

cyclus; 

 je voert maandelijks analyses uit van de realisatie en prognose van financiële informatie 

en KPI’s van afdelingen in relatie tot beleidsplannen en zorgportfolio en bent 

sparringpartner en adviseur van het management; 

 je stelt business cases op en je coördineert de verbeterslag van de 

managementinformatie; 

 je draagt zorg voor de interne afstemming en de voorbereiding van afspraken met 

externe partijen ten behoeve van de verantwoording van aanbestedingen; 

 je coördineert en adviseert in het jaarrekeningproces en houdt hierin contact met de 

accountant in samenwerking met de afdeling Administratie; 

 daarnaast lever je je bijdrage aan de ontwikkeling van het P&C team (2 P&C 

medewerkers). Je motiveert je collega’s om zich te blijven ontwikkelen, coacht daar waar 

nodig en houdt elkaar samen scherp om “in control” te blijven. 

  

 



       
 

 

Je past bij ons als je 

 een afgeronde WO studie hebt, bij voorkeur aangevuld met een RA of RC opleiding; 

 minstens 5 jaar relevante werkervaring hebt als controller en ruime ervaring hebt in het 
geven van strategische adviezen;  

 beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 
analytisch sterk bent, planmatig werkt en goed in staat bent om het overzicht te houden 
en de samenhang te zien vanuit een helikopterview; 

 goed in staat bent om met tegengestelde belangen om te gaan en om het 
organisatiebelang op onafhankelijke wijze te borgen; 

 een echte teamplayer bent en kunt goed samenwerken; 

 assertief, daadkrachtig bent en een eigen standpunt durft in te nemen.  
 

 
 
Je krijgt bij ons 

 een uitdagende rol die je verder vorm kan geven, in een gedreven controlteam; 

 werk in een door waarden gedreven organisatie met intrinsiek gemotiveerde collega’s 

waarbij werkplezier voorop staat; 

 een aanstelling voor 32 of 36 uur per week voor in eerste instantie één jaar met de 

intentie tot een vast dienstverband; 

 Een dynamische werkplek waar je volop ruimte krijgt om de organisatie verder te 

ontwikkelen; 

 Interessante trainingen via de Jeugdhulp Academie waarmee jij je verder kunt 

ontwikkelen; 

 Werken bij de Beste werkgever 2019 – 2020 volgens onderzoek onder medewerkers; 

 Een salaris conform CAO Jeugdzorg schaal 11 (maximaal € 4.896,26 bruto per maand bij 

een 36-urige werkweek afhankelijk van kennis en ervaring) 

 Goede arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering. 

 

Werving en selectie voor de vacature vindt plaats door Bureau Immens.  

Je kunt informatie over de procedure vinden en solliciteren via 
https://immens.nu/vacature/controlling/leeuwarden/business-controller-233/ 
 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

https://immens.nu/vacature/controlling/leeuwarden/business-controller-233/

