Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’
Mbo, het fundament van Nederland
Mbo, het fundament van Nederland. Het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, kortweg
mbo, is het fundament onder de Nederlandse economie en samenleving. Twee derde van de Nederlandse
beroepsbevolking heeft een mbo-diploma. Elk jaar kiezen ruim vijfhonderdduizend mensen voor een
opleiding bij de roc's, aoc's en vakinstellingen.
MBO Raad, de innovatieve brancheorganisatie
De MBO Raad is de brancheorganisatie van alle ruim 60 publiek bekostigde mbo-scholen. Binnen de MBO
Raad werken circa 100 medewerkers aan de gemeenschappelijke belangen van de mbo-scholen. Zij bieden
dienstverlening aan de scholen en ondersteunen op een innovatieve manier gemeenschappelijke
activiteiten. En zij behartigen de belangen als het gaat om beleid en praktische toepassing van beleid in de
praktijk. De MBO Raad, MBO Diensten en saMBO-ICT vormen samen een fiscale eenheid. De MBO Raad
kent een onafhankelijk voorzitter en een bestuur met zes leden, allen bestuurders uit de mbo-sector. De
directeur van de MBO Raad is de secretaris van het bestuur en geeft samen met vijf collega-managers
leiding aan de bureauorganisatie.
Vanwege het vertrek van de huidige functionaris zoekt de MBO Raad per 1 november 2020 of zo spoedig
als mogelijk is een
Business Controller (0,8 fte = 32 uur per week)
Wat ga je doen?
Als Business Controller ben je verantwoordelijk voor het financieel beheer van de MBO Raad en geef je
tevens leiding aan de medewerkers Finance & Control. Je bewaakt op basis van een jaarlijkse kaderbrief de
inkomsten en uitgaven van de vereniging en meer in het algemeen, het soepele verloop van de gehele
planning- en control-cyclus via maandelijkse managementrapportages. Je onderhoudt actief de relatie met
alle afdelingen binnen de organisatie. Je legt verantwoording af aan de directeur van de MBO Raad. Je geeft
gevraagd en ongevraagd advies aan management en bestuur. Je bent lid van het MT van de MBO Raad en
participeert actief in het wekelijkse MT-overleg. Tevens neem je deel aan de bestuursvergaderingen voor
wat betreft de agendapunten die direct raken aan begroting en jaarverslag.
Wat is jouw opdracht?
Voortzetting van goed financieel beheer, tijdige en kwalitatief goede begrotingen en jaarrapportages; gezien
het kleine team bewaak je daarbij een goede balans tussen de aansturing en het opereren als meewerkend
voorman. Je houdt je verder bezig met een verdere integratie van de Stichting saMBO-ICT binnen de MBO
Raad waar het gaat om het financieel beheer. En het bewaken van de samenhang en het bevorderen van de
inspiratie tussen de ondersteuning van de MBO Raad op Financiën, HRM en ICT.
Aan welk profiel voldoe je?
Wij zoeken een Business Controller die een professional is in het financieel vakgebied en de relevante weten regelgeving goed kent. Je draagt graag zelf veel verantwoordelijkheid terwijl je tegelijkertijd in
samenwerking met collega’s de kwaliteit van de financiële dienstverlening en de integrale control-functie
uitbouwt waarbij je zowel controleert, corrigeert als inspireert en de verbinding naar andere professionals
goed onderhoudt. Je weet een goede balans te vinden tussen resultaatgericht, oplossingsgericht en
ontwikkelingsgericht werken.
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Je adviseert de directeur en de collega MT-leden van de MBO Raad en kunt goed schakelen tussen de
posities van adviseur, leidinggevende van het financiële team en meewerkend voorman. Je bent bij MTbesprekingen.
Waaruit blijkt dat je invulling geeft aan dit profiel?
• Je hebt een hbo+ of academisch werk- en denkniveau, blijkende uit een afgeronde universitaire
opleiding in een financieel en/of (bedrijfs-)economische richting of een hbo-opleiding met relevante
vervolgopleidingen.
• Je hebt relevante werkervaring binnen een redelijke vergelijkbare organisatie, bij voorkeur in de zakelijke
dienstverlening (publiek of privaat).
• Je hebt ervaring met projecten en programma’s waarbij financiële inrichting en beheer van belang zijn.
• Hetzelfde geldt voor het vermogen om financieel beheer niet als doel op zich te zien, maar als bouwsteen
van een gezonde, vitale organisatie.
• Je hebt relativeringsvermogen en draagt bij aan een open feedback-cultuur.
• Als professional ben je betrouwbaar, analytisch, vakinhoudelijk sterk en in staat om informatie efficiënt en
overtuigend te presenteren, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je bent in staat om binnen de MBO Raad bij te dragen aan het opstellen en uitvoeren van uniforme
processen, zodanig dat die bijdragen aan de kwaliteit van dienstverlening en tevredenheid van managers
en medewerkers.
Wat bieden wij?
De unieke kans om via de MBO Raad bij te dragen aan het belangrijke werk van een van de meest
veelzijdige onderwijssectoren in ons land: het mbo. Een verantwoordelijke en zelfstandige functie in een
uitdagende en professionele werkomgeving waar werkplezier hoog in het vaandel staat. De omvang van de
arbeidsduur bedraagt 32 uur per week (0,8 fte). Het salaris is afhankelijk van de aantoonbare relevante
werkervaring en kennis en bedraagt maximaal € 7.235,00 bruto per maand bij een volledige weektaak
(omvang 40 uur). Daarnaast bieden wij een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden. In aanvang krijgen
nieuwe collega’s een jaarcontract aangeboden met de intentie tot een vast contract. We vinden het
belangrijk dat medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen. We bieden daarom verschillende
mogelijkheden om aan eigen professionalisering en loopbaan te werken.
Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Paul Oomens, directeur MBO Raad, via telefoon 06 –
3425 5102 of mail p.oomens@mboraad.nl Voor meer informatie over de MBO Raad kun je de website
www.mboraad.nl raadplegen. Je kunt jouw sollicitatie tot en met dinsdag 29 september 2020 richten aan de
MBO Raad, afdeling HRM, bij voorkeur per e-mail: hrm@mboraad.nl
De sollicitatiegesprekken zullen we bij voorkeur houden in de week vanaf 5 oktober. Als je wordt
uitgenodigd, kun je een gesprek verwachten met de directeur, een van de managers en een medewerker.
Het aanvragen en overleggen van een VOG behoort tot de procedure. Een tweede gespreksronde behoort
tot de mogelijkheden.
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