Vacature Controller 24 uur
OVER DE ORGANISATIE
Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA) is het bestuur van vijf basisscholen (één
openbaar en vier rooms-katholiek) in Kaag & Braassem (kernen Oude Wetering, Roelofarendsveen
en Rijpwetering). De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan circa 1.250 kinderen.
Het onderwijsproces wordt direct en indirect gefaciliteerd door ongeveer 110 professionals die de
missie “In verbinding excelleren” onderschrijven.
De stichting wordt aangestuurd door het College van Bestuur (één persoon). De Raad van Toezicht
houdt toezicht op het functioneren van de stichting en het bestuur. De schooldirecteuren van SSBA
zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Hierdoor is er sprake van een bestuurskantoor van
beperkte omvang. Het bestuurskantoor ontwikkelt beleid en ondersteunt en faciliteert de
schooldirecteuren. Het bestuurskantoor bestaat uit het secretariaat, onderwijskundig beleid,
planning & control / financiën en P&O.
De cultuur van de organisatie laat zich het best omschrijven als ondernemend, ambitieus, energiek,
duidelijk en professioneel. Op een koersvaste, proces- en oplossingsgerichte manier wordt in
gezamenlijkheid hard gewerkt aan het faciliteren van goed onderwijs. Het betreft een organisatie in
ontwikkeling met een hoge arbeidsethos en ambitieniveau.

MET INGANG VAN
1 maart 2019

STANDPLAATS
Oude Wetering

FUNCTIE-INHOUD
Als controller initieer, ontwikkel en implementeer je het financiële beleid binnen de stichting. Het
gaat hierbij om het signaleren en op waarde schatten van relevante trends en ontwikkelingen binnen
jouw vakgebied, de vertaling daarvan naar stichtingsbeleid en de implementatie en borging van dat
beleid. Tevens ben je, als het om jouw vakgebied gaat, vertegenwoordiger van de stichting richting
externe partijen en participeer je in (financiële) netwerken.
Door jouw kennis van en ervaring in het (primair) onderwijs ben je een sterke gesprekspartner voor
de stafmedewerkers, de schooldirecteuren, de bestuurder en de toezichthouders. Je bent in staat om
strategische doelen meetbaar te maken en zorgt voor de juistheid en tijdigheid van de
managementrapportages. De managementinformatie gebruik je om met verbetervoorstellen te
komen; je streeft naar een continue verbetering van de bedrijfsvoering.
Wij zoeken voor deze functie een bouwer met uitstekende communicatieve vaardigheden; iemand
die energie krijgt van het doorontwikkelen van een goed en toekomstgericht financieel beleid en
daarbij non financials in begrijpelijke taal uitlegt wat de impact van beleidskeuzes is op bijvoorbeeld
de financiële gezondheid van een school of van de stichting als geheel.
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De controller die we zoeken is een gedreven professional met de volgende kennis, ervaring en
competenties:
Beschikt over HBO werk- en denkniveau.
Heeft een bedrijfseconomische of bedrijfskundige achtergrond.
Heeft meerjarige ervaring als controller in het onderwijs, bij voorkeur in het primair onderwijs.
Heeft actuele kennis van financiële en administratieve processen.
Is analytisch sterk en heeft een uitstekend strategisch inzicht.
Neemt initiatieven, zet ideeën om in plannen, doelen in resultaten en durft besluiten te nemen.
Beschikt over goede adviesvaardigheden, heeft overtuigingskracht en beschikt over een
uitstekend probleemoplossend en conceptueel vermogen.
Kan goed luisteren, samenwerken en heeft een groot omgevings- en organisatiebewustzijn.
Heeft een energieke werkhouding en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan.
Is benaderbaar en handelt op basis van gelijkheid.

BELONING
SSBA biedt in de eerste plaats een boeiende functie (24 uur) aan in een organisatie die volop in
beweging is. De aanstelling is op basis van de CAO PO waarbij rekening wordt gehouden met kennis
en ervaring van de kandidaat.
Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Na dit jaar wordt in de regel
bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling omgezet naar een
vaste aanstelling.

HOE KUNT U SOLLICITEREN OP DEZE FUNCTIE?
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uiterlijk voor 15 januari 2019 een sprankelende
motivatiebrief met actuele CV aan onze staffunctionaris P&O nancyvandermeer@ssba.net

MEER INFORMATIE?
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Nancy van der Meer (P&O) via telefoonnummer
071 331 1767.
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