Wijzer in Opvang & Onderwijs
zoekt een controller die per
01-08-2019 kan starten.

Wijzer is een eigen-wijze organisatie
We zijn totaalaanbieder en bundelen de krachten van opvang & onderwijs in
(integrale) kindcentra. Door die verbinding ontstaat meerwaarde.
We bieden verschillende vormen van opvang en een breed aanbod van
onderwijsconcepten. We hebben oog voor de ontwikkelingen in de samenleving
en de vaardigheden die we in de toekomst nodig hebben. Elke locatie heeft een
eigen profiel. Hoe verschillend de profielen ook zijn: ieder kind voelt zich thuis
bij ons. Leert bij ons. Groeit bij ons.
Het team financiën wordt gevormd door 7 collega’s die samenwerken op het gebied
van Financieel beleid, Control en Financiële Administratie. Voor de aansturing van
dit team zijn wij op zoek naar een controller met oog voor details en het proactief
herkennen en oppakken van knelpunten en verbeteringen in de financiële processen.
De controller vormt het financieel geweten van de organisatie en adviseert en
rapporteert aan het College van Bestuur.
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je hebt WO werk- en denkniveau op financieel-economisch gebied;
je hebt meerjarige relevante werkervaring in een soortgelijke functie in de
publieke sector en bij voorkeur kennis van de onderwijssector en/of
kinderopvang;
je hebt een strategische, onafhankelijke adviesfunctie met betrekking tot de
bedrijfsvoering in de volle breedte;
je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie, administratieve
processen en afstemming en samenwerking met het administratiekantoor;
je hebt inzicht in en stuurt op de resultaten van de strategische beleidsplanning, beleidsontwikkeling en de financiële prestaties;
je bent verantwoordelijk voor het door ontwikkelen van de planningen controlcyclus, business-control en risicomanagement;
je bent regisseur van het meerjarig financieel beleid, de meerjarenbegroting
en de managementrapportages;
je stelt de jaarrekeningen, maandrapportages en begrotingen op;
je bent verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van de inrichting
van de financiële administratie.
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