
  

 

 

 

  

 

 

Controller 
 

De samenwerkingsverbanden SWV Rijn en Gelderse Vallei, SWV Passend Onderwijs 

Barneveld-Veenendaal en SWV Gelderse Vallei zoeken gezamenlijk een controller voor 

ca. 30 uur per week. Heb jij daarvoor de kwaliteiten aan boord? Solliciteer dan nu! 

 

De kern van de functie 

 

• De controller rapporteert aan de 3 directeur-bestuurders met betrekking tot de inzet 

binnen ieders eigen organisatie. 

• Je bent verantwoordelijk voor het financieel in control zijn van de organisaties en 

hebt de in- en externe onzekerheden, die de realisatie van de 

organisatiedoelstellingen in gevaar kunnen brengen, in beeld. 

• Je adviseert over de financiële beleidsontwikkeling en geeft proactief adviezen aan de 

directeur-bestuurders. 

• Je adviseert de directeur-bestuurders inzake het financieel beleid, de 

begrotingsvoorbereiding, de jaarrekening, coördineert de uitvoering ervan en voert 

interne controle-activiteiten uit. 

• Je ontwerpt en beheert de bestuurlijke informatievoorziening, werkwijzen en 

procedures. De controller zorgt ervoor, in afstemming met het administratiekantoor, 

dat processen verder worden ontwikkeld ter bevordering van efficiency en 

effectiviteit. 

 

Wat vraagt deze functie? 

 

Kennis en vaardigheden 

• Minimaal hbo/bachelor werk- en denkniveau 

• Afgeronde bedrijfseconomische opleiding of vergelijkbare financiële opleiding 

• Brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en het begrotingsproces 

• Praktische en theoretische kennis van methoden voor de inrichting en beschrijving 

van de administratieve organisatie en vaardigheid in de toepassing ervan 

• Inzicht in de beleidsterreinen van de organisatie 

• Inzicht in de organisatie en werkwijze van scholen 

• Vaardigheid in de uitvoering van interne controles 

• Vaardigheid in het voeren van overleg in het kader van de begrotingsvoorbereiding 

en uitvoering 

• Adviesvaardigheden, strategisch, tactisch en operationeel niveau 

• Projectleiderschapservaring– en vaardigheden, planmatig werken 

• Gerichtheid op het proactief en structureel creëren van meerwaarde voor de 

samenwerkingsverbanden 

 

Persoonskenmerken 

• Kritische bevrager 

• Proactief 

• Meedenker 
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• Snel kunnen schakelen 

• Organisatiesensitief 

• Klankbord 

• Stressbestendig 

• Charisma 

• Gevoel voor humor 

• Verbinder 

 

Over de samenwerkingsverbanden regio Foodvalley 

De samenwerkingsverbanden (swv’s) Passend Onderwijs in de regio Foodvalley hebben 

een jarenlange historie als het gaat om intensief samenwerken. Om ook rondom finance 

& control de kennis en ervaringen te kunnen bundelen, zijn de swv’s voornemens om 

gezamenlijk een controller aan te stellen. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de samenwerkingsverbanden SWV PO Rijn 

& Gelderse Vallei, SWV Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal en SWV VO 

Gelderse Vallei. Zij zijn verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs voor 

leerlingen binnen het primair en voortgezet onderwijs in de regio Foodvalley. Hiervoor 

werken ze intensief samen met elkaar, maar ook met de ketenpartners binnen de regio, 

zoals gemeenten, jeugdhulp en twee reformatorische swv’s. 

 

Betrekkingsomvang en arbeidsvoorwaarden 

De vacature bedraagt ca. 30 uur per week, in nadere afstemming te verdelen over de 

drie organisaties. Met betrekking tot de beloning wordt uitgegaan van schaal 11 CAO VO. 

Afhankelijk van het kaliber van de kandidaat, in samenhang met het uiteindelijke 

functiepakket, behoort schaal 12 tot de mogelijkheden. Bij aanstelling in dienst krijgt 

hij/zij een jaarcontract, waarna bij gebleken geschiktheid een contract voor onbepaalde 

tijd uitgangspunt is. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO VO 

zijn van toepassing. 

 

Solliciteren en meer informatie 

Solliciteren kan tot uiterlijk 8 november 2021 via de website Versteege Search & Interim-

management: www.versteege-search.nl Hier kunt u ook een meer uitgebreid 

functieprofiel downloaden. Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de 

procedure kunt u contact opnemen met Klaas Pool, via 06-204 021 90. 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

https://vacature.versteege-search.nl/vacatures/vacature-controller-243044-12.html?utm_source=werkenbij&utm_medium=post&utm_campaign=SWVEde&utm_content=CNTR

