
 

 

LIJN 5 MANAGEMENT CONTROLLER (Lid MT) 
(36 uur per week, max. €6.233 bruto per maand) 
 

Voor Lijn 5 zoeken wij een ambitieuze managementcontroller, die ook als cultuurdrager 

optreedt. 

 

De organisatie: 

Lijn 5 is een gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie, werkzaam in Noord-Holland, Utrecht 

en Gelderland. De instelling heeft jarenlange ervaring en expertise in de diagnostiek en de 

behandeling van complex probleemgedrag bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met 

én zonder licht verstandelijke beperking. 

 

Over de functie: 

Lijn 5 is op zoek naar een management Controller. In deze functie ben je verantwoordelijk 

voor de brede control binnen de organisatie. Je adviseert de directeur en het management 

gevraagd en ongevraagd over de (gevolgen van) belangrijke ontwikkelingen binnen en 

buiten Lijn 5 en kijkt daarbij nadrukkelijk verder dan alleen financiën. Je bent als lid van het  

MT medeverantwoordelijk voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen en hebt 

daarin een eigen positie. Als managementcontroller vind jij het een uitdaging buiten de 

vaste kaders te denken en te adviseren. Je werkt daarbij vanuit de verbinding in de 

organisatie en bent zo in staat draagvlak en bewustzijn te creëren. Het is belangrijk dat de 

management 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: 

 Je begeleidt het proces van rolling forecasting en bent actief betrokken bij de 

totstandkoming van begrotingen en meerjarenplannen  

 Je bewaakt de kwaliteit en tijdigheid van rapportages ten behoeve van de interne 

organisatie.  

 Je signaleert trends en ontwikkelingen in de omgeving van Lijn 5 (klanten, 

stakeholders, politiek, maatschappij) en op basis daarvan kom je tot voorspellingen 

en aanbevelingen t.a.v. de koers van de organisatie aan de directie. 

 Je vervult je rol in het MT van Lijn 5 door middel van het geven van (gevraagde en 

ongevraagde) adviezen op bedrijfseconomisch gebied en draagt zorg voor tijdige 

levering van managementinformatie. 

 Je vertaalt strategische doelstellingen van de organisatie naar KPI’s. 

 Je bent verantwoordelijk voor uitvoering van de P&C-cyclus bij Lijn 5. 

 Je voert bedrijfseconomische analyses uit, zoals kostprijsberekeningen en 

investeringscalculaties. 

 Je stimuleert vernieuwing, ondernemerschap en bedrijfsmatig werken binnen de 

organisatie. 

 Als lid van het MT heb je een voorbeeldrol waar het gaat om onze missie en visie. Je 

bent toegankelijk, geïnteresseerd in mensen en wat hen drijft en je stimuleert 

mensen om te reflecteren op hun handelen en de impact die ze hebben. 



 

 

Wij zoeken kandidaten met: 

 Bedrijfseconomisch of bedrijfskundig afgeronde WO-opleiding bij voorkeur aangevuld 

met een RA/RC opleiding. 

 Circa 5-7 jaar werkervaring als (management) controller. 

 Ervaring in de zorgsector (pré). 

 Kennis van managementinformatie, bedrijfsprocessen, bedrijfsorganisatie en 

dienstverlening en daarover integraal kunnen denken. 

 Affiniteit met de doelen, producten en diensten van de jeugdzorg. 

 Een pro-actieve houding/instelling en een kritische blik. 

 Teamplayer mentaliteit, maar tevens zelfstandig werkt en onafhankelijk adviseert. 

 Initiatiefrijk, vernieuwend en een out of the box denker zijn. 

Wij bieden: 

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

initiatief en meedenken over nieuwe ontwikkelingen vereist is. 

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

● Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg (de functie is 

ingedeeld in FWG 70). 

 

Heeft deze vacature je interesse gewekt? 

Public Search verzorgt de selectie voor Lijn 5. 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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