Vacature Business Controller Horizon Flevoland (Lelystad)

Horizon B.V. is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Wij zijn nauw
verbonden met de Provincie Flevoland. Wij zetten ons in om ondernemers te laten
groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren. Daarbij laten wij ons
leiden door voorspoed voor de inwoners van Flevoland.
De organisatie is in opbouw en telt momenteel 33 collega’s, waarvan 1 financial
controller en 1 administratief medewerker planning & control. Ter versterking van ons
team zijn we op zoek naar een Business Controller.
Hoe ziet je baan eruit?
In deze functie is je kerntaak het coördineren van jaarplannen, begrotingen, tussentijdse
rapportages, jaarrekeningen en jaarverslagen. Daarnaast coördineer je alle
aandeelhouders- en RvC vergaderingen. Je maakt ‘het verhaal achter de cijfers’
inzichtelijk en zorgt voor een goede verstandhouding met de financiële stakeholders
(provincie Flevoland en ministerie van EZK). Je bent sparringpartner voor de directie en
je neemt als adviseur deel aan MT vergaderingen.
Je stuurt de interne PDCA-cyclus voor alle disciplines in de organisatie: financieringen,
internationaal en business development. Dit systeem is ter ondersteuning van de
directie bij het nemen van strategische beslissingen en voor medewerkers om inzicht te
krijgen in de voortgang.
Van de Business Controller wordt een persoonlijke en ‘hands on’-aanpak verwacht. De
business controller schakelt rechtstreeks met de directeur-bestuurder. Voor de
uitvoering van alle taken werk je nauw samen met de twee andere collega’s binnen P&C.
Wat betekent dat in de praktijk?
Samenstellen, analyseren en verbeteren van diverse management- en
voortgangsrapportages, jaarplannen, begrotingen en jaarverslagen;
Financiële en KPI-rapportages aan de provincie, EZK en andere opdrachtgevers;
Coördinatie van Raad van Commissaris en Aandeelhoudersvergaderingen;
Coördineren, aansturen en kwaliteitsverbetering van een
projectmonitoringsysteem (PDCA)
Bewaken van interne planning en control cyclus;
Vertalen van strategisch beleid in businessplannen samen met directie;

Eerste aanspreekpunt voor de externe accountant;
Zorgen voor een effectief risicomanagementproces dat nauw aansluit op de
procesinrichting van de organisatie;
Proactief nadenken over kansen, initiator van plannen, oog voor de toekomst;
Verbeteren en monitoren AO;
Verantwoordelijk voor ICT en personeelsbeleid.

Wat verwachten we van je?
De ideale kandidaat voor deze functie voldoet aan de volgende eisen:
Communicatief sterk en een goede sparringpartner met gevoel voor menselijke
verhoudingen, je maakt makkelijk connectie met mensen;
WO werk- en denkniveau gecombineerd met een ondernemende instelling;
Economische opleiding, bij voorkeur in de accountancy, en een brede financiële
achtergrond en visie op business- en financial control;
Affiniteit met procesoptimalisatie;
15+ jaar relevante werkervaring;
Affiniteit met /interesse in regionale economische ontwikkeling en gevoel voor
politieke verhoudingen;
Ervaring met complexe (externe) projectverantwoording.
Ervaring met verandermanagement;
(Hands-on) kennis en ervaring op finance/IT/verslaggeving/fiscaal.
Wij bieden:
Een afwisselende en verantwoordelijke functie in een moderne werkomgeving;
Een groeiend team van 33 gezellige en hardwerkende collega’s;
Directe impact op de regionale economie van Flevoland
Een functie met veel vrijheid en autonomie;
Soort dienstverband: 0,8 of 1 fte, eerst een jaarcontract kan later omgezet in
onbepaalde tijd.
Salarisindicatie € 75.000,- € 110.000 bruto per jaar afhankelijk van kennis en
ervaring;
25 vakantiedagen (+10 ‘bijkopen’);
Uitstekende en moderne secundaire arbeidsvoorwaarden met persoonlijk
opleidingsbudget.
Solliciteren?
Herken jij je in de functie? Dan ontvangen wij graag je motivatiebrief en uitgebreid
CV voor 17 januari a.s.
Je kunt je sollicitatie sturen naar: info@horizonflevoland.nl t.a.v. Suzanne van
Stormbroek.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

