
 
 

 
 

TACTUS  

SENIOR BUSINESS CONTROLLER 

Voor Tactus in Deventer zoeken wij een senior business controller voor een uitdagende en 

verantwoordelijke functie. 

Plaats in de organisatie: 

De afdeling control valt onder de manager financiën en bedrijfsvoering. De senior business 

controller werkt nauw samen met de manager en bespreekt rapportages met Raad van 

Bestuur en de audit commissie van de Raad van Toezicht. Van de senior business controller 

wordt verwacht de control cyclus van Tactus verder te verbeteren in samenwerking met de 

controllers, de financiële administratie en adviseurs van andere disciplines. 

 

De functie: 

Het betreft een functie met verschillende aandachtsgebieden: senior business control, 

coördinatie control, concerncontrol, verkoop/marketing en coördinatie stuurinformatie 

(KPI/Dashboards). 

 
De werkzaamheden: 

 Je vervult een adviserende rol richting Raad van Bestuur en (divisie)management. 

 Je bewaakt en toetst de (financiële) uitvoering van de organisatiedoelen, als 

onderdeel van de besturing- en control cyclus. 

 Je coördineert en realiseert managementinformatie op concernniveau, inclusief het 

jaarverslag en de afstemming met de accountant. 

 Je stelt de analyses, prognoses, de financiële planning en business cases op. 

 Je bent betrokken bij de zorgcontractering in samenwerking met accountmanagers 

verkoop voor diverse financieringsvormen. 

 Je onderhoudt intern organisatie breed contacten en extern met accountant, banken 

en financiers. 

 Je neemt verantwoordelijkheid voor concern brede projecten. 

 
Dit ben jij: 

 Je hebt afgeronde bedrijfseconomische opleiding op universitair niveau (RC of RA). 

 Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. 

 Je hebt coördinerende vaardigheden, sociale behendigheid en overtuigingskracht. 

 Je bent een constructieve teamplayer en pakt zelfstandig werkzaamheden op. 

 Je bent een financiële vakman, weet overzicht en inzicht te creëren; je bent een 

scherpe denker met zeer goede analytische kwaliteiten. 

 Je bent stressbestendig en weet doelgericht te prioriteren en focus aan te brengen. 

 Het is een pré als je bekend bent met de financiering van de geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ). 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wij bieden:  

Naast het salaris in FWG 65 volgens de CAO van de GGZ en vakantiegeld kun je rekenen op 

een eindejaarsuitkering van 8,33%. Daarnaast geniet je van vele leuke extra's zoals: 

aantrekkelijke fiscale regelingen zoals bedrijfsfitness en deelname aan het fietsenplan en 

tevens gebruik maken van collectieve zorgverzekering. Tevens is er sprake van een 

persoonlijk opleidingsbudget ten behoeve van permanente educatie. Ook krijg je een 

arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

 

Interesse? 

Public Search verzorgt de selectie voor Tactus. Voor nadere informatie over de vacature kunt 

u telefonisch contact opnemen met Lea ten Brink 035-6210258/ 06-29588050 of per 

mail ltenbrink@publicsearch.nl of met Stéphanie Kuipers 06-18528145 of per 

mail skuipers@publicsearch.nl 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
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