BUSINESS CONTROLLER
28 uur (0,8 fte)/salarisschaal 11
In ons team (vier business- en concern controllers) is plaats voor een
business controller. We hechten veel waarde aan de bekende ‘klik’, in die
zin dat je aan onze wensen voldoet én enthousiast raakt om je aan onze
organisatie te verbinden.
KOM EERST EENS OP DE KOFFIE
Daarom nodigen we je graag uit voor een kop koffie (of thee). We praten je
op een informele manier bij over de vacature en kunnen ons van jou een
beeld vormen. Voor jou is dit dé gelegenheid om een indruk te krijgen van je
directe collega’s, de vacature en ons moderne gemeentekantoor.
Zijn we na afloop van het gesprek allebei enthousiast, dan spreken we nog
een keer af en gaan we meer de sollicitatiekant op.
WAT GA JE DOEN?
We lichten alvast een tipje van de sluier op. We zijn op zoek naar het
bekende schaap met vijf poten, in die zin dat je graag uiteenlopende taken
oppakt en het vak van business control ruim ziet. Zo zetten we je graag in op
taken als
-

Budgethouderschap belastingen en leges, lokale fiscaliteiten
(aanspreekpunt belastingdienst) en tax control framework (TCF)

-

Voor het fysiek domein: Business control bij beheerplannen en
projectgroepen (omgevingswet, klimaat, majeure kredieten),
administratie bouwgrondexploitatie en accommodatiebeleid

-

Ontwikkeling en interpretatie kengetallen, dashboard, benchmark en
beleidsindicatoren en hierbij business control opschalen van reactief
naar proactief.

Je kent de rol en positie van een business controller en weet welke
competenties hiervoor nodig zijn. Het is immers jouw vak of jouw vak aan
het worden, want óók met zojuist afgestudeerden maken wij graag kennis.
DUS NOG EVEN GEEN CV, MAAR BELLEN VOOR EEN AFSPRAAK
Zoals gezegd maken we graag met jou kennis. Je kunt hiervoor contact
opnemen met Wendy Gerads (0475-255132) of Roy van Montfort (0475255070).
Deze vacature staat open totdat wij de juiste kandidaat hebben gevonden.

