
Assistent controller  (0,6 fte)

OZHW is op zoek naar een assistent controller ter versterking van de financiële functie.

Hoe kun jij bijdragen aan ons onderwijs?

De afdeling control ontzorgt de schooldirecteuren op financieel gebied zodat zij hun aandacht 
maximaal gericht kunnen houden op het geven van eigentijds en aantrekkelijk onderwijs aan al onze 
leerlingen. Dit doen we door hen te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en te adviseren 
hoe de beschikbare middelen doelmatig en rechtmatig kunnen worden ingezet.

Voor wie kom je te werken?

Je gaat onderdeel uitmaken van het onderwijsservicebureau van de Stichting Onderwijsgroep Zuid-
Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet Onderwijs  (OZHW). Wij verzorgen openbaar 
onderwijs voor 14 PO-scholen en voor 8 VO-scholen. We bieden onderwijs aan ca. 9100 leerlingen op 
28 locaties in de regio Barendrecht, Krimpenerwaard, Ridderkerk en Zwijndrecht.

Wat ga je doen?

 Je analyseert financiële rapportages en bent in staat om aan de hand daarvan heldere 
prognoses op te stellen. 

 Je onderhoudt de administratieve organisatie en de interne controle en doet voorstellen tot 
verbetering.

 Je adviseert en begeleidt schooldirecteuren op jouw vakgebied.
 Je ondersteunt de controller en het management bij bedrijfseconomische vraagstukken.

Als assistent controller ben je mede verantwoordelijk voor een goede financiële beheersing van de 
organisatie, inclusief de administratieve organisatie en de interne controle, ter ondersteuning van de 
controller. Dat betekent dat je dagelijks onder andere bezig bent met oplossen van vraagstukken 
voor directeuren, periodiek voortgang monitort van budgetuitputtingen, controleert of afgesproken 
procedures worden nageleefd, financiële afwijkingen constateert en analyseert met behulp van onze 
rapportagesystemen, in nauw contact staat met de afdelingen op het onderwijsservicebureau om de 
gezamenlijke dienstverlening zo goed mogelijk te organiseren. Daarnaast stel je analyses en 



prognoses op en verzorg je managementinformatie.

Wat doe je nog meer? Je beoordeelt samen met je collega de aanvragen en verantwoording van 
subsidies, waar nodig in afstemming met accountants, voert interne audits uit en stelt 
beleidsadviezen op.

Waarom kun jij verschil maken?

Omdat jij een goede kennis hebt van de planning & control cyclus, sterk bent in het onderhouden van 
relaties met de schooldirecteuren en het uitbrengen van adviezen. Daarnaast breng je kennis van 
financiële wet- en regelgeving met je mee (liefst met ervaring in het onderwijs), ben je bekend met 
de laatste inzichten op het vakgebied en heb je affiniteit met moderne ICT applicaties en Excel. Je 
hebt een relevante HBO opleiding afgerond, in de richting van bedrijfseconomie. En je past met jouw 
constructieve houding goed binnen ons team, waarin we proactieve samenwerking heel belangrijk 
vinden.

Wat krijg je bij ons?
 Een functie van 0,6 fte. In afwachting van de definitieve functiewaardering en afhankelijk van 

opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 4.301,– (max. schaal 10 cao VO) per maand bij 
een volledige aanstelling.

 Een tijdelijk contract voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
 Een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime 

vakantieregeling en eindejaarsuitkering en uitstekende studie- en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Blijven leren vinden we binnen OZHW niet alleen belangrijk 
voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers.

Wil je meer weten?
Dan kun je contact opnemen met de controller van OZHW, de heer Jurjen Biesbroek. Hij is bereikbaar 
via telefoonnummer 06-36441805.

Hoe kun je reageren?

We nodigen je van harte uit om te reageren op deze functie door je sollicitatiebrief en je curriculum 
vitae voor 26 oktober 2020 te versturen via onze vacaturesite https://vacatures.ozhw.nl.

https://vacatures.ozhw.nl/

