CONCERNCONTROLLER
SCHAKELT MAKKELIJK VAN STRATEGISCH NAAR OPERATIONEEL

NOORDEN VAN HET LAND

18-2274 CONCERNCONTROLLER- ONDERWIJSORGANISATIE (VMBO-MBO)

ORGANISATIE | ONDERWIJSORGANISATIE (VMBO-MBO)
De organisatie biedt onderwijs voor jong en oud. Zij hebben meer dan 40 kleinschalige vestigingen in het noorden van het
land. Met ongeveer 25.000 leerlingen/studenten en meer dan 2500 medewerkers spelen zij een belangrijke rol in de regio. De
organisatie heeft een serviceorganisatie en een bestuursdienst (waar Concern control onderdeel van is) ingericht.

FUNCTIE | CONCERNCONTROLLER

www.kv.nl/vacatures-en-opdrachten/

Specifieke onderdelen van de opdracht zijn:
• Verder uitvoering geven aan de inrichting en kwaliteitsverbetering binnen Concern Control conform het inrichtingsplan
• Inrichting Risk & Compliance functie
• Meer lean organiseren van de processen op de afdeling
• Het strategisch beleid vertalen naar financiële kaders
• Verantwoordelijk voor het begrotingsproces, meerjarenbegrotingen en de jaarverslaglegging
• Regie op en invulling geven aan de planning & control cyclus (herinrichting, kwalitatief maken)
• Verantwoordelijk voor (stuur)informatievoorziening voor alle managementlagen, waaronder maandrapportages en het KPI
Dashboard
• Project control
• Invulling geven aan de transformatie van financial control naar business control
• Uitvoering geven aan de ontwikkeling van het eigen team, in lijn met de in samenwerking met het team vast te stellen
kwaliteitsverbeteringsopdracht

Strategisch Beleidsadvisering Planmatig
PROFIEL
Als interim concerncontroller beschik je over de volgende kennis en ervaring:
• Academisch werk- en denkniveau
• Afgeronde relevante universitaire opleiding, bij voorkeur als registercontroller of registeraccountant
• Ruime leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie
• Ervaring met strategische beleidsadvisering
• Ervaring met Lean
• Verbinder met een duidelijke eigen visie op de inhoud
• Stevige inhoudelijke financial met een hands on mentaliteit
• Ervaring op het gebied van risk en compliance inclusief AVG
• Planmatige en gestructureerde aanpak
• Inzicht in verhoudingen tussen publieke en private activiteiten
• Kennis van het onderwijs is een belangrijke pré

AANBOD
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De start is zo snel mogelijk en loopt tot in ieder geval eind dit jaar.

PROCEDURE
De gesprekken bij de opdrachtgever staan gepland eind week 36 en week 37

GEÏNTERESSEERD
Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij je zo spoedig
mogelijk te reageren door onderaan je cv en motivatie te uploaden.
Deze opdracht is in behandeling bij Martine van der Velpen, partner (06-50603351).
Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting
te maken.
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