
 

 

 
 

 

  

 

 
Draai jij je hand niet om voor een rapportje 

meer of minder? Dan zoeken we jou als business 
controller! 

 

Net als de regio Rotterdam-Rijnmond, onze servicegebied, groeien en bloeien wij. Dat wij dit in goede 
banen willen leiden, snap jij direct. Sterker nog, je wilt ons graag ondersteunen om onze organisatie 
verder uit te bouwen. Daarom nodigen we je van harte uit te solliciteren op de uitdagende vacature 
van:  

Business controller (M/V) 
(vacaturenummer 18-20) 

Arbeidsovereenkomst voor 32-36 uur per week 
 

Vanuit de wens ons financiële team klaar te stomen voor de toekomst zijn we op zoek naar een controller 
met business-analyse vaardigheden. Dit team, waar jij als business controller onder valt, bestaat uit 
collega’s van de crediteurenadministratie, debiteurenadministratie, payrolling en een financial controller. 
Rapporteren doen zij allemaal direct aan de directeur bedrijfsvoering. Als business controller ben je 
verantwoordelijk voor het (mede) analyseren en rapporteren van de verschillende productgroepen en het 
opstellen van betrouwbare rapportages, waaronder analyses en prognoses. Verder houd je je bezig met 
accounting werkzaamheden, ondersteun je het administratieve proces binnen verbeterprojecten, onderhoud 
je contacten met en vertaal je verbeterslagen richting het management. 
 

We verwachten van jou … 

 een afgeronde hbo-opleiding Accountancy, Finance & Control of een vergelijkbare studie  

 minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie 
 kennis van externe verslaggeving, salarisadministratie en administratieve organisatie 

 bij voorkeur bovengemiddelde kennis van Excel en BI-tooling 

 dat je gedreven bent in het ter discussie stellen, verbeteren en verder digitaliseren van onze 

huidige werkwijzen 

 dat je flexibel bent in je werktijden, digitalisering als uitdaging ziet, goed kan omgaan met 

tijdsdruk, leergierig bent en de nodige humor meebrengt 
 

We bieden jou … 
 een fijne, dynamische werkomgeving waarin je werkt binnen een groot en divers team 

 de mogelijkheid je voortdurend te blijven ontwikkelen door middel van cursussen en workshops 

 inschaling en salariëring conform cao Kinderopvang schaal 9-10 (min. € 2.652,- en max € 3.945,- 
bruto per maand op basis van 36 uur per week) en diverse secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Solliciteren 
Solliciteren kan door het invullen van het sollicitatieformulier op onze website werkenbijkinderdam.nl. 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Mariette Houtsma, afdeling 
Financiën, telefoonnummer 010 44 300 33. Een taaltoets en HFM-scan zullen, indien nodig, onderdeel 
uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

 
Over KindeRdam 
KindeRdam. Een wereld op zich. Met 27 kinderdagverblijven, 28 BSO’s, 21 peuterspeelgroepen, 
Plusopvang, een gastouderbureau, een Centraal Bureau en zo’n 600 medewerkers bieden wij 
dagelijks opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar uit ruim 3000 gezinnen. Daarmee is KindeRdam een 
van de belangrijkste organisaties voor kinderopvang in de regio Rotterdam-Rijnmond. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 

https://www.kinderdam.nl/vacatures

