
 
 

 
 

DE ZELLINGEN 

BUSINESS CONTROLLER  
(36 uur per week, max. €5.188 bruto per maand) 

 

Voor De Zellingen zoeken wij een enthousiaste business controller, die samen met het team 

zorgt dat De Zellingen ook in de toekomst de gezonde organisatie blijft die het nu is.  

 

De organisatie: 

De Zellingen biedt zorg, advisering, behandeling, begeleiding en huisvesting aan mensen 

die hiervoor een indicatie hebben.  Door de bijzondere samenwerking binnen De Zellingen 

krijgt de cliënt zorg op die locatie waar dit voor hem het meest geschikt is; afhankelijk van 

de zorgvraag kan dit bij de cliënt thuis zijn of in één van de locaties van De Zellingen. Bij De 

Zellingen staat deskundigheid, samenwerken en transparantie hoog in het vaandel.  

 

Over de functie:  

De functie wordt uitgevoerd binnen het team business control en valt rechtstreeks onder de 

manager finance, control, informatievoorziening en ICT. Het is erg belangrijk dat de 

business controller goed de verbinding kan leggen tussen financiën en de zorg. Hij/ zij 

moet de “taal” van de zorg spreken om zo gezamenlijk tot een optimale bedrijfsvoering te 

kunnen komen. 

 

De werkzaamheden: 

 Bewaken en uitbouwen van de planning & control cyclus voor oa. de Thuiszorg 

(behandeling & begeleiding en vastgoed) en de correcte uitvoering hiervan. Tevens 

zorgdragen voor een optimale communicatie met de bestaande en nieuwe BI tools.  

 Leveren van een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van begroting- en 

rapportage modellen. 

 Tijdig opstellen van financiële duidelijke opbouwende rapportages met  bijbehorende 

analyse en advies. 

 Weet analyses niet alleen vanuit een financieel oogpunt te benaderen maar ook vanuit 

andere invalshoeken zoals kwaliteit en productie. 

 Ondersteunen bij concerntaken: zoals ontwikkelen managementinformatie en het 

ontwikkelen van de kaders voor de begroting.  

  

Wij zoeken kandidaten met: 

 Een afgeronde HBO/WO-opleiding op financieel gebied. Bij voorkeur Bedrijfseconomie 

of Bedrijfskunde.  

 Circa 5-7 jaar werkervaring als business controller. 

 Ervaring in de zorgsector. 

 Zelfstandig zijn en een goed ontwikkeld analytisch vermogen hebben en daarin hoofd- 

en bijzaken kunnen scheiden. 

 Veel affiniteit met Informatiesystemen en BI. 

 De schakel tussen ‘Zorg’ en control. 



 
 

 
 

 Klantgericht, verantwoordelijkheidsgevoel, werkt gestructureerd, stressbestendig, durft 

tegengewicht te bieden en kritisch te zijn 

 

Wij bieden: 

● Een aantrekkelijke zelfstandige functie in een informele organisatie waarin eigen initiatief 

en meedenken over nieuwe ontwikkelingen mogelijk is. 

● Een jaarcontract op basis van 36 uur per week, met uitzicht op een vast contract. 

● Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT (de functie is ingedeeld in FWG 65). 

● Interessante extra's, zoals fietsproject en premiekorting op je verzekeringspremie. 

 

Heeft deze vacature je interesse gewekt? 

Public Search verzorgt de selectie voor De Zellingen. Voor nadere informatie over de 

vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Stéphanie Kuipers 035-6210258/ 06-

18528145 of per mail skuipers@publicsearch.nl of met Daniel Griffioen 06-81953794 of per 

mail dgriffioen@publicsearch.nl 
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