LMC Voortgezet Onderwijs
Business Controller
32-40 uur | Rotterdam
Wil jij werken bij een van de grootste onderwijsorganisaties in Rotterdam met hoge
ambities op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering? En ben jij die ervaren financial
die proactief is en de bedrijfsvoering naar een hoger niveau weet te tillen? Dan zoeken
wij jou!
Als Business Controller bij LMC-VO is je werk maatschappelijk interessant. Onze missie is
met elkaar het beste werk te maken van werk wat er écht toe doet: onderwijs. Je werk is
daarnaast ook inhoudelijk interessant: jouw werk heeft direct invloed op processen en
resultaten, en je bent betrokken bij de besluitvorming.
Wat ga je doen?
Je hebt een cruciale rol bij het inrichten en ontwikkelen van een sterke administratieve
organisatie en de interne controle. Vanuit verbinding en samenwerking doe je
(meerjarige) verbeter- en beleidsvoorstellen op financieel-economisch- en administratief
gebied. Je bent hét aanspreekpunt voor bestuur, jouw managementteam(s) en de
managers. Op die manier zorg je er, in goede samenwerking met je collega’s, mede voor
dat het bestuur en management de juiste besluiten kan nemen en managers kunnen
sturen op resultaten. Verder zijn resultaatgebieden:




de begroting, jaarrekening en (periodieke) rapportages in de planning & control
cyclus;
het ontwikkelen en afstemmen van (geautomatiseerde) informatiesystemen met
betrekking tot financieel-economische aangelegenheden;
het leveren en analyseren van managementinformatie en omzetten in gevraagd en
ongevraagd advies.

Waar ga je werken?
LMC-VO biedt via 23 scholen kleinschalig, persoonlijk en veelzijdig onderwijs aan in
Rotterdam. Alle scholen beschikken over een specifieke profilering en een hoge mate van
autonomie. Samen werken we aan de gezamenlijke ambities en doelen van LMC-VO ter
verbetering van het onderwijs en een optimale afstemming op de leerling. Al met al een
uitdagende en erg interessante opgave. Kijk op www.lmc-vo.nl voor meer informatie.
Het stafbureau van LMC-VO bestaat uit een aantal stafafdelingen waaronder Financiën &
Control. Team Financiën en Control bestaat uit zeven collega’s, waaronder de financiële
administratie en wordt aangestuurd door het stafhoofd Financiën en Control. Het team
heeft ambitie en is betrokken en er is dan ook veel ruimte voor ideeën en initiatieven.
Wat breng je mee?
Voor deze functie heb je veel in huis, want:





Je hebt een HBO/WO opleiding afgerond in financieel/bedrijfseconomische richting;
je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
je brengt naast vakinhoudelijke kwaliteiten een enthousiaste persoonlijkheid met je
mee;
je kunt je snel aanpassen in veranderende omgevingen, goed processen doorgronden
en die waar nodig verbeteren;
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je bent in staat analytische kwaliteiten te combineren met goede sociale
vaardigheden;
je kunt je mondeling als schriftelijk goed uitdrukken;
je bent een zelfstarter en organisatorisch sterk;
je werkt nauwkeurig, houdt overzicht en stelt prioriteiten.

Wij bieden:




een fijne werkomgeving waar leren en ontwikkelen centraal staat;
een salaris conform CAO-VO salarisschaal 11 (afhankelijk van werktijdfactor en
ervaring max. € 5.012,-);
uitstekende arbeidsvoorwaarden conform CAO-VO, zoal een persoonlijk
professionaliseringsbudget, een keuzebudget voor werkdrukverlaging en goede
verlofregelingen.

Sollicitatieprocedure en contact:
Spreekt deze rol jou aan? Wij ontvangen dan graag jouw motivatie en CV via
ctonino@lmc-vo.nl voor 13 juni. Voor meer informatie over de vacature of het
sollicitatieproces kun je contact opnemen met Camille Tonino, HR-adviseur ctonino@lmcvo.nl. Zij komt graag met je in contact.
Een online assessment behoort tot de mogelijkheden van het selectieproces.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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