Business Controller (0,8- 1,0 FTE)
Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière en maak je vanuit de cijfers de vertaalslag naar
verbetering van de performance van de organisatie? Wil jij onderdeel uitmaken van een snel
groeiende organisatie en gaat je eigen ontwikkeling hand in hand met de verdere groei van de
organisatie? Dan is de positie van Business Controller bij The Maintenance Company wat voor jou.

Functiedoel
In de rol van Business Controller sta je midden in de organisatie. Je maakt vanuit de financiële
rapportage de vertaalslag naar verbetering van de kwalitatieve – en financiële performance van de
organisatie.
Je bent een belangrijke schakel tussen de diverse afdelingen en het management met als doel
verdere standaardisatie - en automatisering van de diverse processen ter ondersteuning van de
verdere groei van de organisatie.
De Business controller is onderdeel van het Kernteam en fungeert als sparringpartner van de directie
De Business Controller rapporteert aan de directie van The Maintenance Company. De gewenste
startdatum is 1 februari 2018

Verantwoordelijkheden / resultaatgebieden
De Business Controller is verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•

Het analyseren van financiële resultaten en het opleveren van periodieke rapportages;
Verantwoordelijk voor jaarafsluiting en jaarrekening;
Het opzetten en ontwikkelen van rapportages (Dashboard) met KPI’s;
Eigenaar proces verbeteringen;
Ontwikkeling van het ICT landschap;
Inkoop en beheer non-core waaronder wagenpark, verzekering, ICT, materiaal;
Eindverantwoordelijk voor het debiteuren- en crediteurenbeheer en cashflow

Profiel van het functioneren
De Business Controller staat stevig in zijn schoenen en maakt makkelijk contact. Hij heeft het
vermogen om op alle niveaus te communiceren. Hij beschikt over een sterk analytisch vermogen en
is in staat om de vertaalslag te maken naar de operatie. Daarnaast is hij cijfermatig uitstekend
onderlegt om eenduidige rapportages te genereren, ontwikkelen en helder te presenteren naar de
organisatie.
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De Business Controller heeft een pragmatische hands-on instelling (voeten in de klei), en een
professionele houding ten opzichte van zijn werk, collega’s en interne klant. Hierbij is hij
ondernemend, heeft hij/zij een sterke en charismatische persoonlijkheid en draagt hij/ zij zijn eigen
verantwoordelijkheid.

Competenties
•
•
•
•
•
•

Analytisch Kritisch
Kwaliteitsgericht
Resultaatgerichtheid
Communicatief
Initiatief
Samenwerken

Kennis en ervaring
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau, met een afgeronde bedrijfseconomische opleiding (HEAO BE / AC, of
SPD)
Ervaring met ERP-systemen en rapportagetools, kennis van financiële pakketten (kennis van
Exact is een pré)
Uitgebreide kennis van Microsoft Excel
Minimaal 2 tot 5 jaar werkervaring, ervaring in een facilitaire business-to-business omgeving
waar hospitality een kernwoord is, is een pré.

Interesse?
Ben jij die (Junior) Business Controller en herken jij jezelf in dit profiel? Stuur dan je
motivatiebrief en CV naar nico@themaintenancecompany.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Nico van Meijel op
telefoonnummer 06-53488733

Wij hebben begrip voor acquisitie, maar stellen dit voor deze functie niet op prijs.
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