Vacature

We zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze nieuwe collega voor de functie van

Controller 0,8 fte (HBO/academisch opgeleid)
Binnen Prins Heerlijk leren en werken jongeren met (ernstige) leerproblemen en/of verstandelijke
beperking in de horeca, detailhandel en zorg op MBO-niveau 1, 2 en 3 of in een vorm van
ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Prins Heerlijk heeft daarvoor in de horeca en detailhandel een
zestal eigen werkbedrijven. Daarnaast bieden we hen persoonlijke begeleiding en woonbegeleiding.
Prins Heerlijk is een sociale onderneming waarin veel vernieuwing en ontwikkeling plaatsvindt.
Een enthousiast team van medewerkers werkt gedreven samen om de beste ondersteuning te
bieden voor de jongeren die bij Prins Heerlijk in begeleiding zijn. Ook op het terrein van financiën en
bedrijfsvoering zijn we volop in ontwikkeling. Wij zoeken een enthousiaste collega die daar mee vorm
aan wil geven.
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
• Opstellen van begrotingen, jaarrekening en financiële rapportages;
• Adviseren van directie en teamleiders bij (financiële) sturingsvraagstukken;
• Controleren en verbeteren van de financiële en administratieve processen (AO/IC);
• Contactpersoon voor de externe accountant;
• Inrichten en verbeteren van beheer van de vele verschillende geldstromen binnen Prins Heerlijk;
• Verbeteren en inrichten van managementinformatie binnen Prins Heerlijk;
• Beheer van contracten met Zorgkantoren, UWV en gemeenten (WMO en Participatiewet)
Wij vragen:
• HBO+ werk- en denkniveau, met een financiële, bedrijfseconomische of bedrijfskundige
		
achtergrond;
• Communicatieve vaardigheden; het vermogen om financiën en administratie te vertalen
		
naar medewerkers en management;
• Kennis en ervaring met werken met administratieve systemen en Excel
• 3 tot 5 jaar werkervaring in een organisatie met complexe financiële geldstromen;
• Affiniteit met werken voor de doelgroep van Prins Heerlijk;
• Kennis van financiële geldstromen in onderwijs, re-integratie en/of zorg is een pré.
Wat vinden wij belangrijk?
Wij zoeken een collega die zich snel in kan werken in de verschillende geldstromen (onderwijs,
re-integratie, zorg, horeca) die binnen Prins Heerlijk een rol spelen, en in de achterliggende contracten
met opdrachtgevers (gemeenten, zorgkantoor, UWV, onderwijsinstellingen en fondsen. De controller
draagt bij aan het verbeteren en uitvoeren van de bedrijfsvoering van deze dynamische organisatie
in brede zin. Naast de reguliere zaken als het financieel en administratief beleid, is de controller ook
betrokken bij nieuwe projecten en vestigingen van Prins Heerlijk.
Wij bieden:
• Een organisatie met zeer betrokken en enthousiaste collega’s;
• Een tijdelijk dienstverband van een jaar met uitzicht op verlenging bij wederzijdse tevredenheid;
• Een dienstverband van ca. 0,8 fte.
Interesse?
Wanneer u belangstelling heeft voor deze vacature, kunt u per e-mail een sollicitatiebrief & cv sturen
naar: personeel@prinsheerlijk.nl onder vermelding van Controller. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Gief van Schijndel, directeur (T 06-22 99 13 04). Wij zien uw reactie graag tegemoet
vóór 25 oktober 2019. De sollicitatiegesprekken zullen in de eerste week van november plaatsvinden.

