
 

Profiel- en 
situatieschets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werving en selectie business controller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, maart 2022 

Alice Fischer 

 



 

2 van 3     |     20220133NO03-AF 

Ingrado zoekt een betrokken 

 

business controller (24-32 uur) 
 

die mee wil bouwen aan de toekomst van Ingrado. 

 

 

Wat ga je doen? 
Als business controller heb je een brede functie, waarbij je verantwoordelijk bent voor zowel financial als business 

control. Het verwerken van de financiële administratie en daaruit opstellen van maand- en kwartaalrapportages 

behoren tot je dagelijkse taken. Ook ben je verantwoordelijk voor de analyses op financiële en inhoudelijke 

rapportages en de analyses op urenverantwoording van de medewerkers en de procesbewaking hiervan. Je hebt 

goed zicht op de inzet van de projectbudgetten en bent proactief in het bewaken hiervan en de afstemming met de 

projectleiders. In samenwerking met de bestuurder zorg je voor het opstellen van de begroting en de subsidie 

aanvraag en het voorbereiden en zo mogelijk opstellen van de jaarrekening. 

 

Je signaleert externe ontwikkelingen op het gebied van beleidsregels en externe verslaglegging en adviseert de 

bestuurder over het financiële beleid en de financiële resultaten. Je bewaakt de vastgestelde procedures, zorgt voor 

consistentie en afstemming in informatie en de processen van informatieverwerking, signaleert knelpunten met 

betrekking tot administratieve processen en doet verbetervoorstellen ten behoeve van de ontwikkeling van de 

administratieve organisatie. Je werkt hierbij nauw samen met het administratiekantoor.  

 

 

Wie ben jij? 
Je bent een proactieve business controller met een brede interesse en hart voor het onderwijs en ontwikkeling.  

Je werkt zorgvuldig, hebt een analytische blik op de cijfers en een goed bedrijfsmatig inzicht bij het beoordelen en 

interpreteren van resultaten. Je adviseert de bestuurder, waarbij je afstand neemt van het dagelijkse werk en je 

denkt overstijgend en met visie mee over financiële ontwikkelingen in relatie tot het strategische plan van Ingrado. 

Je hebt veel kennis en ervaring rondom het voeren van financieel beleid en de planning & control cyclus. Je bent op 

de hoogte van subsidieregels en kan als sparringpartner fungeren voor financieel deskundigen bij de subsidiegever. 

 

Je bent schriftelijk en mondeling communicatief vaardig en in staat om je ideeën helder te presenteren. Je bent 

iemand die initiatieven neemt, resultaatgericht is en snel schakelt. Je kunt goed met vertrouwelijke informatie 

omgaan en opereert tactvol en flexibel waardoor je makkelijk kan schakelen tussen strategische en operationele 

werkzaamheden. Je bent samenwerkingsgericht en vindt het leuk om in een klein team te werken waar je hands-on 

aan de slag kan. Je bent iemand met de potentie en drive om je verder te ontwikkelen en door te groeien. 

 

Verder beschik je over: 

 minimaal afgeronde HBO opleiding in bedrijfseconomische of bedrijf administratieve richting; 

 relevante werkervaring; 

 goede kennis van MS Office (Excel, Word, PowerPoint); 

 ervaring met Exact Online is een pré; 

 goede analytische en communicatieve vaardigheden; 

 een proactieve houding. 

 

 

Wat bieden wij? 
Als business controller komt je terecht in een gezonde en professionele organisatie met ambitie. Je krijgt veel ruimte 

en verantwoordelijkheid om samen met professionele en gedreven collega’s je bijdrage te leveren aan het 

verwezenlijken van deze ambitie en mee te groeien met de organisatie.  
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Ingrado volgt haar eigen arbeidsvoorwaardelijke afspraken en personeelsreglement. Je krijgt een contract voor de 

duur van één jaar met de intentie om dit na een jaar om te zetten in een vast dienstverband voor 24-32 uur per week. 

Inschaling is conform CAO-Gemeenten, afhankelijk van ervaring in schaal 12 of 13 (max € 6.616,-- o.b.v. 36 uur). 

 

 

Over Ingrado 
Ingrado staat voor het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren. Samen met onze leden investeren wij in 

jongeren, het kapitaal van de toekomst. Wij zetten koers naar 2025 met een heldere missie: Iedere jongere heeft 

recht op ontwikkeling – daar maken wij werk van. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden: bevlogen, verbindend en 

voortvarend. 

 

Ingrado is een landelijk opererende vereniging waarvan alle gemeenten en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

(RMC) regio’s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio’s zijn het de professionals op het gebied van leerplicht en RMC 

die de doelgroep van Ingrado vormen. Voor deze doelgroep verzorgt Ingrado directe dienstverlening en activiteiten 

op het gebied van professionalisering. Daarnaast zorgen landelijke, regionale en lokale bijeenkomsten voor de 

schakel tussen praktijk en (landelijk) beleid. In samenwerking met ketenpartners en ministeries draagt Ingrado bij 

aan de ontwikkeling van dit beleid. Ingrado voert ook meerdere projecten uit voor het ministerie van OCW en 

ontvangt hiervoor jaarlijks ruim 1 miljoen euro aan subsidie. Ingrado bestaat uit een kenniscentrum met 14 

medewerkers, gevestigd in Rotterdam, en een wijdvertakt netwerk van en voor leden waarin contactpersonen in de 

zes rayons die Ingrado onderscheidt een belangrijke rol spelen.  

 

Missie 

Ingrado draagt als landelijke brancheorganisatie actief bij aan het beschermen van het recht op onderwijs en 

ontwikkeling. Ingrado wil dit bereiken door het bevorderen van effectief beleid voor participatie van jeugdigen in 

onderwijs en werk, en van goede voorwaarden voor het werk van haar leden.  

 

 

Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en jij jezelf in dit profiel herkent, horen wij graag van je.  

Voor meer informatie kun je terecht op www.ingrado.nl of contact opnemen met Alice Fischer. 

 

De eerste gespreksronde is gepland op woensdag 20 april 2022 in de middag. Deze gesprekken vinden plaats in 

Rotterdam.  

 

We ontvangen je brief en curriculum vitae graag via www.vbent.org, ter attentie van Alice Fischer, onder vermelding 

van vacaturenummer 20220133.  

 

We zien je reactie graag uiterlijk 18 april 2022 tegemoet. 
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