
 
 

 
 

 
Quadraten: Teamleider Bedrijfsvoering / controller 
 

Stichting Quadraten is een toonaangevende aanbieder van primair onderwijs en 

kinderopvang in de regio Westerkwartier-Noordenveld. De stichting telt 35 scholen. Ruim 550 

medewerkers zetten zich dagelijks toegewijd in voor de ontwikkeling van 5100 kinderen. De 

stichting is ook ondernemer in de kinderopvang en richt zich de komende jaren onder meer 

op de totstandkoming van integrale kindcentra.  

Voor stichting Quadraten zijn wij op zoek naar een Teamleider Bedrijfsvoering / controller. 

De organisatie: 

De kern van de organisatie wordt gevormd door leerkrachten en directeuren. Zij worden 

ondersteund door een bestuursbureau en een tweehoofdig College van Bestuur. Het 

bestuursbureau omvat de teams Personeel & Organisatie, Financiën, Facilitair & ICT- Infra en 

Onderwijs & Opvang. De organisatie is volop in beweging. De te werven collega zal een 

belangrijke bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de organisatie. 

 

De functie: 

Deze vacature is tweeledig. Je bent de specialist als het gaat om het vak controlling. In de 

eerste jaren zal de focus liggen op de ontwikkelingen van de (administratieve) organisatie en 

de ontwikkeling van de controllingfunctie. Hiernaast ben je generalist als het gaat om de 

brede bedrijfsvoering. Je bent de adviseur naar het bestuur en directeuren. Er ligt een opgave 

om financieel in control te komen waaraan een taakstelling verbonden is. Dit met als 

hoofddoel om stichting Quadraten toekomstbestendig te laten worden.  

In de loop van de tijd zal de focus komen te liggen op het leidinggeven van de gehele 

bedrijfsvoering. Als teamleider/ controller wordt er van je verwacht dat je makkelijk kan 

schakelen tussen de verschillende onderwerpen en niveaus, en daarnaast boven de materie 

kan staan. 

Je zal leidinggeven aan het team P&O en team Financiën. Bij elkaar gaat het om ca. 8 FTE. 

Op termijn kan het team in omvang verder uitgebreid worden. Elk team heeft een senior-

adviseur die functioneel de subteams leidt. 

 

Het betreft een afwisselende functie waarin uiteindelijk niet één dag hetzelfde is. Jouw functie 

behelst in grote lijnen: 

 

Werkzaamheden:  

 je bent het professionele klankbord van directeuren en teams in hun opgave om hun 

doelen te realiseren; 



 
 

 
 

 het ontwikkelen van (meerjaren)beleidsvoorstellen op financieel-economisch en 

administratief gebied en meerjaren formatieplanning; 

 het richting, sturing en uitvoering geven aan de P&C en HR-cyclus inzake de 

bedrijfsprocessen; 

 het zorgdragen voor de ontwikkeling van en afstemming met (geautomatiseerde) 

informatiesystemen en de doorontwikkeling van goede managementinformatie voor 

het lijnmanagement; 

 het belast zijn met de inrichting van de administratieve organisatie en interne controle 

voor het risicomanagementbeleid; 

 het adviseren van het College van Bestuur (en RvT) inzake de beleidsvoorstellen en 

strategische doelen; 

 het leidinggeven aan de afdeling Financiën/P&O. 

 

 

Functie eisen:  

 een bedrijfseconomisch opleiding op hbo/wo niveau; 

 minimaal 3 jaar relevante werkervaring als (business) controller; 

 leidinggevende ervaring of de potentie om een team te kunnen aansturen; 

 inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en in de besluitvormingsprocessen 

binnen de non-profitsector, bij voorkeur binnen het onderwijs; 

 een positief kritische gesprekspartner voor het College van Bestuur; 

 uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 

 het vermogen om goed te kunnen schakelen; 

 een dosis humor in combinatie met een prettig werkethos en enthousiasme. 

 

 

Wij bieden: 

 een regulier dienstverband (1 jaar) met zicht op een vaste aanstelling voor 

onbepaalde tijd; 

 een  dienstverband tussen de 32-40 uur; 

 inschaling voor deze functie in schaal 12 met een maximale uitloop van 5.527 euro 

bruto per maand (conform CAO PO);  

 zeer goede arbeidsvoorwaarden rond scholing, duurzame inzetbaarheid en 

vakantieverlof.   

 

Interesse? 

Public Search verzorgt de werving voor de stichting Quadraten. Heb je vragen of wil je 

solliciteren? Neem dan contact op met Melissa Anthonio op 06-38690104 of Sabine Root 

06-289 31 992. Je cv mag je ook mailen naar  manthonio@publicsearch.nl of 

sroot@publicsearch.nl  

 

Reageren kan tot uiterlijk 26 februari 2021, de gesprekken staan gepland op 8 maart 2021. 
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