Vacature Controller Samenwijs Opvang & Onderwijs
Lijkt het je leuk om vanuit een brede blik de rol van controller te gaan invullen voor alle locaties van
Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs?
Voor het centraal bureau van Samenwijs zijn wij op zoek naar een enthousiaste controller
(28 - 32 uur per week).

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs verzorgt met meer dan 200 enthousiaste en betrokken
collega’s opvang en onderwijs voor ongeveer 1800 kinderen, op acht Samenwijslocaties in
Hilvarenbeek en omstreken. Als medewerker van Stichting Samenwijs lever je vanuit jouw
persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de ontwikkeling van onze kinderen.
Het centraal bureau van Samenwijs adviseert en ondersteunt de Samenwijslocaties op diverse
gebieden zoals personeelsbeleid, financiën en kindplanning.
Hoe ziet een dag eruit?
Je begint je dag met een overleg met collega’s van de afdeling financiën. Met elkaar hebben jullie
geconstateerd dat er meer uniformiteit mag komen t.a.v. de boekingen die gedaan worden in Exact.
Voor de directeuren van de Samenwijslocaties is het fijn als hierin meer duidelijkheid komt. De input
die je collega’s en jij hiervoor hebben opgehaald bij de directeuren, verwerken jullie tijdens het
overleg in een voorstel. Na afloop van het overleg werk je het voorstel uit en mail je dit naar de
bestuurder zodat jullie dit de volgende dag samen kunnen bespreken, kunnen finetunen en definitief
kunnen maken. De rest van de ochtend gebruik je om binnengekomen mails te beantwoorden.
Na de lunch bel je naar een manager opvang. Zij heeft je vragen gemaild over de marap van vorig
kwartaal. In het gesprek blijkt dat ze er ook behoefte aan heeft om samen met jou dieper in te
zoomen op de inkomsten, die wat afwijken van wat begroot was. Je maakt een afspraak om bij haar
langs te komen op locatie om er dan samen uitvoeriger naar te kijken. Aan het einde van je werkdag
heb je tot slot nog een gesprek met de bestuurder en de personeelsadviseur om samen de
verzuimcijfers te analyseren.
Morgen weer een dag! Je neemt je voor je dan te verdiepen in de begroting en een
procesbeschrijving op te stellen zodat dit proces voor zowel opvang als onderwijs gestructureerd
verloopt en alle betrokkenen tijdig weten wat er van hen verwacht wordt.
Wat ga je nog meer doen?
• Je rapporteert periodiek, en tussentijds als jij daar aanleiding toe ziet, aan bestuurder en
managementteam. Je analyseert deze rapportages, trekt conclusies en stelt verbeteringen
voor.
• Samen met de bestuurder ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse
begrotingen opvang en onderwijs;
• Je bent eerste aanspreekpunt voor de externe accountant en begeleidt het proces rondom
de jaarrekeningen;
• Je stelt cases op voor investeringsmogelijkheden;
• Je bent medeverantwoordelijk voor uitwerking, evaluatie en bijstelling van interne
procedures en werkinstructies;
• Je signaleert risico’s en mogelijkheden tot verbetering in onze bedrijfsprocessen,
werkmethoden en procedures en zorgt voor tijdige implementatie van noodzakelijke
wijzigingen of interne controlemaatregelen;
• Je bent sparringpartner van directeuren en managers kinderopvang m.b.t. de financiële
beheersing en verbetering van de resultaten;

•
•

•

•

Je verzorgt de aanvraag en verantwoording van diverse subsidies voor opvang en onderwijs;
Je werkt jezelf in op de werkzaamheden van de financieel administratief medewerkers zodat
je gedegen kennis hebt van deze processen en in voorkomende gevallen, tijdelijk kan
ondersteunen;
Op termijn ga jij je ook bezighouden met de procesbewaking bij de afdeling personeelszaken
en kindplanning. Je doet hier verbetervoorstellen in die je samen met je collega’s van die
afdelingen verder uitwerkt;
Afhankelijk van je ervaring, competenties, ambities en wens qua arbeidsomvang behoort het
tot de mogelijkheden dat je -naast controller- ook teamleider van de twaalf collega’s van het
centraal bureau wordt.

Welke kennis heb jij?
Dat je financieel goed onderlegd bent spreekt voor zich. Je beschikt over een relevant diploma op
minimaal hbo-niveau en je bent toe aan een volgende stap in je carrière. Financiële ervaring op het
gebied van het primaire onderwijs en/of kinderopvang is een pré. Ook is het een pré als je ervaring
hebt met Afas en/of Pro Active en/of Portabase. Financiële systemen maak jij je snel eigen.
Je werkt graag zelfstandig maar hecht ook waarde aan de kennis, ervaring en mening van je
collega’s. Je bent in staat om zelfstandig alle financiële stromen in onderwijs en opvang inzichtelijk te
maken, onder controle te houden en te vertalen in verbetervoorstellen. Het maken van
managementrapportages, inclusief een analyse en duiding van de resultaten, is voor jou een
vanzelfsprekendheid. Je denkt ook graag mee als het gaat om interventies die mogelijk zijn om de
resultaten, waar nodig, te verbeteren.
Je bent een persoon die proactief, gedreven, dienstverlenend en flexibel is. Je staat stevig in je
schoenen en je kunt jouw inzichten goed uitleggen, ook aan collega’s die financieel minder
onderlegd zijn.

Past bovenstaande bij je? Dan is Samenwijs op zoek naar jou!
Als controller heb je een zelfstandige plek in onze financieel gezonde organisatie. Je legt
verantwoording af aan de bestuurder. Je bent een stevige sparringpartner voor de bestuurder en het
management bij het (door)ontwikkelen en implementeren van het financiële beleid.
Stichting Samenwijs vindt het belangrijk dat jij tevreden bent en dat je het fijn vindt bij ons, zodat we
samen de allerbeste dienstverlening kunnen bieden. Wij zorgen daarom voor:
•
•
•
•
•

Een werkplek in Hilvarenbeek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar
je jezelf kunt blijven scholen ontwikkelen;
Leuke collega’s en een goede werksfeer;
Een laptop en mobiele telefoon van Samenwijs;
Een arbeidsovereenkomst van 28 tot 32 uur voor een jaar. Bij goed functioneren wordt deze
daarna verlengd of omgezet naar onbepaalde tijd;
De functie wordt, afhankelijk van ervaring en opleiding, ingeschaald in schaal 11 of 12
conform cao Kinderopvang.

Meer weten of reageren? Heb je nog vragen? Neem dan contact op Marieke van der Meulen,
voorzitter college van bestuur (06-10603125). Spreekt de functie je aan? Laat ons dan weten
waarom jij enthousiast bent én maak ons enthousiast over jou! Vertel ons waar jij energie van krijgt
en wat jij belangrijk vindt in je werk. Verder lezen we graag in je CV welke kennis en ervaring je hebt
vanuit opleiding en eerdere werkervaring.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature dan ontvangen we graag voor 13 december 2021 je
sollicitatie. Je kunt je reactie sturen naar personeel@stichtingsamenwijs.nl.

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs verzorgt opvang en onderwijs in Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek,
Haghorst, Middelbeers en Hilvarenbeek, voor ongeveer 1800 kinderen. In onze visie ontwikkelt het kind zich
optimaal in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. In onze Samenwijscentra wordt gewerkt met één team voor
kinderopvang en basisonderwijs. Meer informatie vind je op www.stichtingsamenwijs.nl

