Business Controller
Apeldoorn – 36 uur – WO/HBO
De uitdaging
Business control positioneren binnen een zorgpartij! Heb jij een duidelijke visie op business control en zoek je
een omgeving waar je de ruimte krijgt deze functie gestalte te geven? Dan is dit jouw nieuwe baan!
Je bent strateeg voor de business. De business controller die wij zoeken voor deze vacature wacht niet af.
Stakeholder management is belangrijk voor je. Van nature pak jij een leidende rol omdat je doelen wilt
realiseren en ruimte ziet voor verbetering. Je herkent kwaliteiten van medewerkers om je heen. Zoek jij een
bedrijf met een geloofwaardige strategie, ambitie en gedreven collega’s? Die heb je gevonden.
Meer dan ooit is het leveren van goede zorg uitdagend. Dit vraagt veel van een organisatie. Niet alleen van de
zorgmedewerkers, maar ook van de ondersteunende diensten. Als business controller kun je het verschil
maken door actief bij te dragen aan het professionaliseren van de planning en control cyclus, slimme
stuurinformatie te verzorgen (o.a. verder ontwikkelen van BI) en dé adviseur zijn voor o.a. het
zorgmanagement.
De organisatie
Onze opdrachtgever is Riwis Zorg & Welzijn (GGZ en VVT). Er werken ongeveer 700 medewerkers bij Riwis en zij
verzorgen 1670 cliënten. Riwis is er voor iedereen die hulp nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk
mogelijk te kunnen leven. Samen wordt er gewerkt een gezond leven waarbij veilig en plezierig wonen en
meedoen aan de samenleving belangrijke uitgangspunten zijn. Riwis doet dit door ambulante begeleiding en
beschermd wonen aan te bieden en het ondersteunen van ouderen op het gebied van verzorging, verpleging
en thuiszorg. Het werkgebied is vooral gericht op de driehoek Apeldoorn-Hattem-Doetinchem, Brummen en
Eerbeek.
De functie van Business Controller is onderdeel van de stafafdeling Bedrijfsvoering. Deze bestaat uit
verschillende teams waaronder Planning en Control. De rol van Business Controller heeft het afgelopen jaar
meer vorm gekregen. Echter, er is nog veel ruimte om deze rol te professionaliseren. De manager
bedrijfsvoering, waar je veel mee zult samenwerken en sparren, is een gedreven dame die collega’s uitdaagt
het beste uit zichzelf te halen.
De functie
In deze functie wordt van je verwacht dat je een leidende rol hebt in de planning en control cyclus, waaronder
het verzorgen van periodieke stuurinformatie en de verdere ontwikkeling van de BI-tool, het stroomlijnen van
de administratieve organisatie en het begrotingstraject samen met jouw collega’s. Je adviseert en faciliteert het
management over de bedrijfsvoering bij implementatie en uitvoering van het bedrijfseconomisch beleid.
Je bent een sparringpartner bij complexe vraagstukken en weet balans aan te brengen tussen risico’s en
mogelijkheden. Als business controller ben je degene, die zaken gevraagd en ongevraagd signaleert en
bespreekbaar maakt. Je staat voor doelen en resultaten en bent scherp op de uitgangspunten.
Voor wie?
Je bent een stevige persoonlijkheid met een kritische en nieuwsgierige blik, die goed kan samenwerken met
directe collega’s van planning & control en de administratieve teams, maar ook met de verschillende

stakeholders in de organisatie en daarbuiten. Je bent een gesprekspartner met bovengemiddelde
communicatieve vaardigheden die niet afwacht maar in beweging komt.
Verder over jou:
 Je bent een onafhankelijke professional, slagvaardig en risicobewust
 Ontwikkelen en persoonlijk leiderschap zijn voor jou vanzelfsprekend.
 Je hebt een afgeronde hbo/wo opleiding op het gebied van bedrijfseconomie, accountancy of
bedrijfskunde.
 Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.
 Ervaring in de zorg is een pré!
Voorwaarden?
Deze functie is ingedeeld in FWG 60 (CAO GGZ). Het is een functie voor 32 – 36 uur. Bij aanvang ontvang je een
jaarcontract met uitzicht op een vast contract.
Meer informatie
We zijn nieuwsgierig naar jou, bel voor meer informatie. De werving en selectie voor deze functie wordt
verzorgd door Maudy Hellendoorn. Interesse? Neem gerust contact op 06-45302018 of mail je CV naar:
maudy.hellendoorn@talentincontrol.nl.

