
 
 

 
 

 
 

Business Controller Sociaal Domein 
(36 uur per week, schaal 10, max € 4.225,-) 
 

Voor de Gemeente Ronde Venen zijn wij op zoek naar een Business Controller Sociaal 

Domein.   

 

HET TEAM 

Je maakt onderdeel uit van het team HRO & Financiën. Dit team bestaat uit ongeveer 25 

medewerkers. In de praktijk zal je echter veel werken op de afdeling Sociaal Domein, waar je 

vanuit jouw expertise samen werkt met HR en het AMT (Afdeling Management Team) van het 

sociaal domein. 

  
 

FUNCTIE 

 Je adviseert het afdelingshoofd, teamleiders en beleidsadviseurs van de afdeling 

sociaal domein vanuit de inhoud én de bestuurlijke context op financieel/ 

bedrijfskundig niveau;  

 Je levert een bijdrage aan de totstandkoming en doorontwikkeling van de financiële 

planning en control cyclus (programmabegroting, voor- en najaarsnota en de 

jaarstukken) 

 Je ondersteunt, adviseert en begeleidt de afdeling op financieel- en 

bedrijfseconomisch gebied; 

 Je participeert in het opstellen van voorstellen uit de afdeling en adviseert over – en 

toetst de financiële gevolgen; 

 Je signaleert ontwikkelingen op het werkterrein die landelijk, regionaal of plaatselijk 

spelen en adviseert hierover.  

 

 

PROFIEL 

 Je hebt een HBO/WO opleiding op het gebied van (bedrijfs-) economie en circa 3 jaar 

(relevante) werkervaring; 

 Ervaring binnen de lokale overheid of de zorg is een pré; 

 Je bent communicatief zeer vaardig, doortastend en neemt je verantwoordelijkheid; 

 Je bent in staat om onder druk te presteren; 



 
 

 
 

 Je denkt mee, bent servicegericht en hebt een uitstekend analytisch inzicht. Dat 

betekent niet alleen toetsen en adviseren op details, maar juist het geheel overzien, 

strategisch zicht over alle gelden en daarmee sturen op hoofdlijn;  

 Je kunt technische details vertalen naar een werkbare vorm ten aanzien van alle 

complexe geldstromen binnen de afdeling Sociaal Domein; 

 Je werkt goed samen met de HR Adviseur om de loonsom voor de afdeling op orde 

te houden. 
 

 

AANBOD 

 Veel vrijheid en verantwoordelijkheid; je hoort van je teamleider niet wát je moet doen 

maar waar we naartoe willen. Het is aan jou om de uitdaging aan te gaan en dat te 

vertalen naar concrete resultaten. De gemeente biedt flexibele werktijden waardoor 

het voor jou gemakkelijker wordt om privé en werk op elkaar af te stemmen.  

 Het salaris voor deze functie is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal  

€ 4225,00 bruto per maand (functieschaal 10 bij een 36-urige werkweek, gebaseerd 

op het loonpeil van 1 januari 2018, een arbeidsmarkttoelage is mogelijk). 

 Naast je salaris ontvang je ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel 

Keuzebudget (IKB).  

 De hoogte van het IKB is gelijk aan 17,05% van je salaris en salaristoeslagen. 

Bovenop dit bedrag krijg je als je full time werkt ieder jaar € 500 extra van je werkgever. 

Bij deeltijd wordt dit bedrag evenredig aangepast. Dit IKB kun je voor verschillende 

doeleinden inzetten, bijvoorbeeld voor extra verlof, bedrijfsfitness of het volgen van 

een opleiding. 

 

 

INTERESSE EN PROCEDURE 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor deze functie.  

Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager 

via telefoonnummer: 0618085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl 
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