
 
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voor de Faculteit Business en Economie (FBE) op zoek naar een 
 

Ambitieuze Business Controller  (0.8-1.0 fte) 
 

De functie 

Binnen FBE worden de opleidingen mede ondersteund door een business controller, die het management 
adviseert en ondersteunt op het gebied van de inzet van onderwijsgelden (rijksbijdragen en collegegelden).  

Als business controller ben je adviseur en business partner van de managers van het opleidingscluster of 
afdelingen waarvoor je werkzaam bent. Je zorgt voor het uitvoeren van diverse financiële processen en het 
opstellen van rapportages en analyses. Je signaleert verbeterpunten en gaat hiermee aan de slag. Het opstellen 
van begrotingen en kwartaalprognoses maken onderdeel uit van de functie. Je adviseert het 
(opleidings)management over tactische en operationele aspecten van het financiële beleid van de Hogeschool 
van Amsterdam. Je werkt nauw samen met collega’s van andere disciplines in een multidisciplinair team. 

De uitdaging in deze functie voor jou is om ervoor te zorgen dat managers met een beperkte financiële 
achtergrond goed geïnformeerd zijn over de veranderingen in hun financiële situatie en jou zien als 
gesprekspartner hierin. 

Wij zoeken 

Een plezierige nieuwe collega met: 

 WO-werk- en denkniveau 
 Een afgeronde RC-opleiding, dan wel de bereidheid om die te behalen 
 Aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie 
 Kritische, nieuwsgierige en onderzoekende houding 
 Analytisch vermogen en resultaatgerichte werkhouding 
 Proactieve en pragmatische instelling 
 Goede communicatieve vaardigheden 
 Teamgeest en zelfstandigheid. 

  
De afdeling  

Het betreft een afwisselende baan bij de afdeling Planning & Control bestaande uit 3 business controllers.        
Met ruim 11.000 studenten en een begroting van ruim 85 mln. is FBE de grootste faculteit van de Hogeschool 
van Amsterdam. De opleidingen bij de faculteit zijn georganiseerd in een vijftal clusters. Elk cluster wordt 
ondersteund door een multidisciplinair team dat is samengesteld uit adviseurs van de afdelingen Planning & 
Control, Human Resources, Onderwijs & Kwaliteit en Communicatie. Doordat de diverse disciplines regelmatig 
gezamenlijk opereren in hun adviestaak, krijg je als business controller bij FBE veel mee van de andere 
disciplines. FBE is gevestigd op twee locaties in Amsterdam, die beiden goed te bereiken zijn met het openbaar 
vervoer. 

Wij  bieden 
De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie controller 4. Bij deze functie hoort de loonschaal 11 
(cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 4.777,- bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk 
van opleiding en ervaring. Bij aantoonbare werkervaring en senioriteit is de organieke functie van controller 3 
bespreekbaar, het salaris bedraagt dan maximaal € 5.433,- bruto per maand. De HvA heeft een uitgebreid pakket 
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een dertiende maand. Daarnaast 
biedt de HvA uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te 
professionaliseren.  

Informatie 
Nadere informatie: Desiree de Bos, hoofd P&C FBE, e-mail: d.de.bos@hva.nl (niet gebruiken om te solliciteren). 
Kijk bij medewerkers aan het woord hoe onze collega’s denken over werken bij de HvA. Meer informatie over de 
Faculteit Business en Economie vind je hier. 



Een assessment kan onderdeel van de procedure zijn. 


