
ArtEZ Hogeschool voor de kunsten 
 
ArtEZ hogeschool voor de kunsten behoort tot de grote kunsthogescholen in Nederland. ArtEZ verzorgt 
bachelor- en masteropleidingen op het gebied van beeldende kunst, mode, vormgeving, architectuur, 
muziek, dans en theater. Het brede onderwijsaanbod biedt ruimte voor discipline overstijgende 
samenwerking. De hogeschool heeft circa 3000 studenten en 900 docenten en andere medewerkers. 
Het onderwijs wordt verzorgd in Arnhem, Enschede en Zwolle. Het College van Bestuur en de 
ondersteunende diensten zijn geconcentreerd in Arnhem.   
 
Wij  zijn op zoek naar een: 
 

Controller (0,8 – 1  FTE)  
 
De controller rapporteert aan de concerncontroller. De controller is de schakel op financieel-economisch 
gebied tussen het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, en de Directeuren van de academies, 
Onderzoek & Valorisatie en het Service Bedrijf.  
 
Het  profiel 
De controller 

 heeft een kritische, onafhankelijke en overstijgende blik en inzicht en draagt daarmee bij aan 
de verdere ontwikkeling van ArtEZ; 

 heeft kernkwaliteiten als objectiviteit, analytisch sterk, secuur, stabiliteit en integriteit; 

 heeft een ‘hands on en geen 9 - 5 mentaliteit’; 

 is bovendien adviesvaardig, sturend en ondernemend richting directeuren, CvB en RvT; 

 is volhardend om resultaten te bereiken en spreekt partijen aan op hun verantwoordelijkheid; 

 heeft een academisch werk- en denkniveau in het vakgebied, met een gedegen bedrijfskundige 
achtergrond – bijv. opleiding Accountancy / Controlling; 

 heeft aantoonbare affiniteit met hoger onderwijs en weet zich zaken snel eigen te maken; 

 beschikt over een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke 
verhoudingen, beleidsmatige en communicatieve vaardigheden; 

 kan diverse belangen bij elkaar brengen gericht op realisatie; 

 heeft geavanceerde kennis van Excel en ervaring met Exact en Hr2day is een pre. 
 
Werkzaamheden 
Primair aandachtsgebied is het zorgdragen voor een adequate uitvoering en realisatie van de cyclus 
voor Planning & Control, je ondersteunt direct de concerncontroller. Daarnaast is het werk gericht op 
risicomanagement, versterking van de controlfunctie en advisering over mogelijke verbeteringen van de 
bedrijfsvoering.  
De controller draagt effectieve instrumenten aan voor het verantwoorden, monitoren en bijsturen van 
het beleid. In de eerstkomende periode ligt een accent op  het formuleren van beleid op gebied van 
risicomanagement en het opzetten van audits. Dit als toetsing van de doelmatigheid en doeltreffendheid 
van ingezet beleid. De controller volgt ingezette verbeteracties en initieert nieuw beleid mede op basis 
van ontwikkelingen en trends, analyse van wijzigingen in wet- en regelgeving, toezichtkaders, 
bekostiging van het onderwijs.  
 
Ons aanbod 
Het aanbod is een jaarcontract met een omvang van 0,8 – 1 FTE. Het bruto maandsalaris bedraagt 
minimaal € 4.445,- en maximaal € 6.202,- (indeling in schaal 12 / 13 op basis van ervaring) op basis 
van een 36-urige werkweek. We hebben aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 1 FTE is 
1659 uur wat bij een 40-urige werkweek neerkomt op 10 weken vakantie. Daarnaast hebben we een 
vakantie uitkering, een eindejaarsuitkering en mogelijkheden tot professionalisering. Verder hebben we 
een informele en open werksfeer in een zeer inspirerende omgeving. Sinds de corona uitbraak werken 
we bij ArtEZ deels op locaties (primair in Arnhem) en deels vanuit huis.  
 
 
 

 


