
 
 

 
 

Siza 

2 BUSINESS CONTROLLERS 
(1 controller in FWG 65 – max €5.270 bruto p/m obv 36 uur p/w) 

(1 controller in FWG 60 – max €4.477 bruto p/m obv 36 uur p/w) 

 

Voor Siza zoeken wij 2 zelfstandige opererende business controllers, die het huidige control 

team komen versterken.  

 

De organisatie: 

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of 

meervoudige beperking en aan mensen met een aan autisme verwante stoornis of niet 

aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis 

tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Siza 

ondersteunt op die momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar 

mogelijk te verleggen. Bij Siza werken 2500 medewerkers die zorg en ondersteuning 

bieden aan ruim 3500 mensen. Siza heeft 150 locaties verspreid over Gelderland en 

Brabant.  

 

Plaats in de organisatie: 

De functie wordt uitgevoerd binnen het team Planning &Control van de afdeling Beleid & 

Advies (B&A). Binnen deze afdeling werken verschillende disciplines met elkaar samen 

(Planning en Control, HR en Facilitair). De drijfveren zijn: van betekenis zijn, kansen 

scheppen, verantwoordelijkheid nemen en plezier.  

 

Over de functie:  

Als Business Controller ben je degene die zich verbindt met de klant. Je signaleert  zaken  

en maakt deze bespreekbaar. Je adviseert, faciliteert en ondersteunt om uiteindelijk het 

beste voor de cliënten te realiseren. Innovatie en ontwikkeling zijn belangrijke drijfveren voor 

je. Jouw enthousiasme is je toegevoegde waarde.  

 

De werkzaamheden: 

 Je adviseert en faciliteert het management en de business bij de implementatie en 

uitvoering van het bedrijfseconomisch beleid. Je fungeert als sparringpartner voor 

complexe vraagstukken 

 Je bent verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de planning & control cyclus 

(begeleiden van het begrotingstraject / prognoses, opstellen en optimaliseren van 

periodieke stuurinformatie, stroomlijnen van de administratieve organisatie/ interne 

controle).  

 Je beoordeelt nieuwe initiatieven op financiële haalbaarheid aan de hand van business 

cases (opstellen en doorrekenen hiervan). 

 Je signaleert financiële en maatschappelijke ontwikkelingen en draagt oplossingen aan 

 Je vertaalt organisatiedoelstellingen en wettelijke voorschriften naar financiële analyses 

en kaders  

 Je doet mee aan onderhandelingen met externe partijen. 

 



 
 

 
 

Wij zoeken kandidaten met: 

 Een afgeronde HBO/WO-opleiding (bedrijfseconomisch of bedrijfskundig) 

 Circa 5-7 jaar werkervaring als controller 

 Bij voorkeur werkervaring in de zorgsector  

 Een proactieve houding/instelling en een kritische blik 

 Teamplayermentaliteit, die tevens zelfstandig kunnen werken en onafhankelijk kunnen 

adviseren 

 Verantwoordelijkheidsgevoel voor eigen werkzaamheden en die zelf de regie in handen 

nemen voor het behalen van doelstellingen 

 Visie en die goed in staat zijn om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden 

 Een grote mate aan zelfreflectie en die in staat zijn om een ander de spiegel voor te 

houden 

 

Wij bieden: 

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

initiatief en meedenken over nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd 

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

standplaats Arnhem 

● Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg (de functies zijn 

ingedeeld in FWG 60/65 afhankelijk van werkervaring en senioriteit) 

 

 

Heeft deze vacature je interesse gewekt? 

Public Search verzorgt de selectie voor Siza. Voor nadere informatie over de vacature kun  

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

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

dgriffioen@publicsearch.nl 

 

Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure 
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