VACATURE
Stark is het leerwerkbedrijf voor de gemeenten Hoogeveen-De Wolden en Midden-Drenthe. Bij
Stark benutten we de individuele talenten van medewerkers, kijken we naar sterke punten en
zoeken we naar win-win-situaties. We werken samen met medewerkers en het bedrijfsleven aan
zinvolle banen, toekomstperspectief en het vinden van (werk)geluk. Stark biedt ontwikkelkansen
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En Stark helpt daarmee ondernemers in de
regio hun merk te versterken door sociale waarde toe te voegen.
Kortom: Wij zijn Stark. Ster in bedrijf.

Op onze afdeling Finance is een vacature ontstaan voor een enthousiaste en professionele:

(concern) Controller
28-32 uur/week
Als controller bij Stark kom je in een veranderende en politiek gevoelige omgeving terecht. Je houdt je
bezig met bedrijfseconomische – en beheersvraagstukken en neemt verantwoordelijkheid t.a.v.
begroting en financieel beleid. Je treedt op als businesspartner en adviseur van het bestuur en
management. Samen bouw je aan een optimale bedrijfsvoering en je draagt bij aan een resultaat- en
procesgerichte cultuur.
De controller maakt deel uit van het management team.
Wat ga je doen:
Je bent in nauwe samenwerking met het bestuur/MT verantwoordelijk voor verder professionaliseren
van de financiële administratie en de algehele bedrijfsvoering. Je weet de strategie van de organisatie
te vertalen naar het te voeren financieel beleid, de planning & control cyclus en de administratieve
processen en je ziet toe op de naleving hiervan. Je bent verantwoordelijk voor de jaarlijkse
(meerjaren) begroting en de jaarrekening en stemt de begroting af met de directeur en de
deelnemende gemeenten. Je bewaakt de naleving van wet- en regelgeving om (financiële) risico’s
voor de organisatie te voorkomen.
Tevens coördineer en adviseer je bij de verzameling en analyse van financiële gegevens en zorgt voor
nauwkeurige informatie in de vorm van rapportages. Je definieert en beoordeelt businesscases. Je
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur en het MT. Je bent resultaat- en procesgericht,
maar verliest nooit het sociale aspect uit het oog.
Wat vragen wij van jou:
Je hebt tenminste een afgeronde opleiding richting bedrijfskunde, bedrijfseconomie of controlling
(HBO+ werk- en denk niveau), met aantoonbare specifieke kennis van control en AO/IB en ruime
werkervaring. Je hebt kennis van en ervaring met politieke-bestuurlijke vraagstukken en processen op
strategisch en tactisch niveau. Je beheerst het administratieve proces en bent op de hoogte van
geldende wet- en regelgeving. Daarnaast heb je kennis van en ervaring met relevante applicaties,
waaronder Exact, Compas, Proactive, Asperion en Excel.
Je bent een communicatief vaardige, analytisch sterke en verbindende persoonlijkheid. Je denkt graag
mee, adviseert en loopt ook niet weg voor de uitvoerende taken. Je kunt over de grenzen van je eigen
werkzaamheden heen kijken. Je bent positief kritisch, signaleert verbeterpunten en werkt graag
samen. Bovendien heb je plezier in je eigen professionele ontwikkeling, jouw bijdrage aan de
ontwikkeling van het team en de ontwikkeling van Stark.

VACATURE
Wat bieden wij:
Stark biedt jou een veelzijdige functie in een uitdagende organisatie met een informele werksfeer. Er
is veel afwisseling in de werkzaamheden en ruimte voor initiatief. Het dienstverband is voor 28-32 uur
per week. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Het salaris is, afhankelijk van
opleiding en ervaring, max. € 4.541,- (schaal 10a, peildatum september 2019).
Aanvullende informatie:
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor benoeming.
Heb je nog vragen:
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Miranda van Meel-Hubers, controller a.i.
Telefoon: 06-13267508. Miranda vertelt je graag meer over deze mooie functie.
Je bent welkom!
Wil jij onze nieuwe collega worden? We ontvangen je cv en motivatie graag uiterlijk 31 oktober naar
Stark, t.a.v. HRM-administratie, Postbus 740, 7900 AS Hoogeveen. Of mail naar
sollicitatie@wijzijnstark.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

