Geerts & Partners zoekt in opdracht van Weener XL een
sectorcontroller (fulltime)
Weener XL
Weener XL is HET werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij zijn er voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Weener XL biedt een totaalpakket, waarbij passend werk en participatie
voorop staan. Ze voorzien in (aanvullend) inkomen voor mensen die daarvoor een beroep op de gemeente doen
en toetsen of zij daar recht op hebben.
Voor werkgevers is Weener XL dé partij om sociaal rendabel ondernemen vorm te geven. Zij beschikken over
een divers bestand van werkzoekenden en bieden advies en begeleiding. Daarnaast wordt werk aan hen
uitbesteed op het gebied van: Post & Logistiek, Verpakken & Assemblage, Terrein- en Groenonderhoud en ze
bieden diensten op maat.
Weener XL stelt zich tot doel mensen uit de gemeente 's-Hertogenbosch met een afstand tot de arbeidsmarkt
te begeleiden naar werk of te laten participeren naar vermogen, waarbij zij:
-

streven naar bijstandsonafhankelijkheid en realiseren toeleiding naar (regulier) werk;
mensen optimaal ondersteunen in hun ontwikkeling en verzilveren hun loonwaarde;
mensen activeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren in de
samenleving;
zorgen voor het tijdig en juist uitkeren van inkomen als laatste vangnet om mensen een
bestaansminimum te garanderen.

Weener XL is ontstaan uit de samenvoeging van SW-bedrijf Weener Groep en een groot deel van de afdeling
Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ) van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Bij Weener XL werken ruim 2.100
mensen. Circa 300 ambtenaren, 980 medewerkers met een SW-dienstverband, 530 mensen met
loonkostensubsidie, 50 mensen in nieuw beschut, 150 mensen in een werkervaringsplaats en 150 mensen bij
re-integratievoorziening Aan de slag. Ook participeren zo'n 700 mensen als vrijwilliger, mantelzorger of via
arbeidsmatige dagbesteding.
De 6 kernwaarden van de organisatie zijn: teamwork, integriteit, respect, resultaatgericht ondernemerschap,
openheid en afspraak is afspraak.
De dagelijkse leiding is in handen van een managementteam, bestaande uit de sectordirecteur, 5
afdelingshoofden, de personeelsmanager en de sectorcontroller. Voor meer informatie over Weener XL klik op
link: www.weenerxl.nl.
Team Financieel Management en Informatiesturing
De sectorcontroller is als lid van het managementteam medeverantwoordelijk voor de optimalisering van de
bedrijfsvoering, risicobewaking en de kwaliteit van de geleverde diensten van Weener XL.
Als sectorcontroller ben je verantwoordelijk voor het team financieel management, bestaande uit 19
professionals. In dit team zijn de volgende functies/taken ondergebracht: financieel beleid, financiële
bedrijfsvoering, managementinformatie, kwaliteit, interne controle, subsidie- en salarisadministratie en
contracten. De sectoradviseur Beleid & Control stuurt in de praktijk de medewerkers van de administraties
aan.

Als ambassadeur van Weener XL behartig je de belangen binnen het sector overstijgende controllersoverleg. Je
bent niet alleen met de financiële kant bezig, maar ook met de sector en concern brede taken.
De sectorcontroller valt hiërarchisch onder de sectordirecteur en rapporteert direct aan hem. Er is een
functionele relatie met alle afdelingen van de organisatie.
Wat ga je doen.
-

Draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en beheer van het control strategie en –
instrumentarium
Stelt kaders op en toetst de uitvoering van de PDCA-cyclus, risicomanagement en AO/IC.
Het bewaken van de financiële rechtmatigheid van de sector, het coördineren van ramingen,
prognoses en analyses;
Voert regie bij de opstelling van auditplannen, de audits en de voorstellen voor interne beheersing,
kwaliteitsverbetering en procesmanagement.
Doorontwikkelen van het risicomanagement, waaronder het uitvoeren van strategische risicoanalyses;
Adviseert over de toepassing van relevante wetgeving in de organisatie en ziet toe op correcte
naleving daarvan.
Signaleert en analyseert trends en ontwikkelingen op het vakgebied voor verdere optimalisering van
interne beheersing en doet voorstellen ter verbetering.
Regisseert projecten met complexe financiële vraagstukken en/of complexe strategische dossiers
Als sectorcontroller geef je leiding aan de medewerkers van het team financieel management en
informatiesturing
Adviseren van de directie en portefeuillehouder.
Gevraagd en ongevraagd meedenken met ontwikkelingen binnen de organisatie

Profiel
Je bent een energieke stevige persoonlijkheid, daadkrachtig en besluitvaardig. Je schakelt makkelijk en bent
gericht op samenwerking. Iemand met humor, benaderbaar, betrokken en geïnteresseerd.
Een verbinder met een open stijl van communiceren. In staat om de inhoudelijke en onafhankelijke expertise zo
te verbinden met de organisatie, dat er ook echt van geleerd wordt. Dit vergt uitstekende mondelinge- en
schriftelijke adviesvaardigheden.
Een coachende leidinggevende, je motiveert en enthousiasmeert je medewerkers. Je biedt ruimte en stuurt op
de hoofdlijnen. Je bent koersvast en in staat om mensen in beweging te krijgen.
Een netwerker, iemand die van buiten naar binnen denkt en handelt. Je bent ondernemend, ziet kansen en bent
breed georiënteerd. Vanuit visie en externe gerichtheid ben je in staat proactief de interne koers van de
organisatie mee te bepalen.

Competenties
De competenties zijn opgesteld rondom bovenstaand geschetst beeld van controller:
-

Omgevingsbewust: uitstekend gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen.
Oordeelsvorming: gegevens en handelwijzen tegen elkaar afwegen aan de hand van relevante criteria
en tot een realistisch en onderbouwd oordeel komen.
Ondernemerschap: ziet kansen en weet deze te benutten.
Verbindend vermogen: in staat relaties aan te gaan en mensen en inhoud te verbinden.
Verantwoordelijkheid: staat voor zijn keuzes en handelingen en is aanspreekbaar daarop.

Functie-eisen
-

Academisch werk- en denkniveau;
Om deze functie optimaal te vervullen heb je een opleiding tot controller gevolgd;
Brede kennis van risicomanagement, bedrijfseconomische vraagstukken, control, AO/IC en
financiële verslaglegging;
Tenminste 5 jaar relevante werkervaring.

Klik hier voor de vacaturefilm Weener XL: https://youtu.be/VLpi70JxuFg
Wat biedt Weener XL?
Geboden wordt een zeer uitdagende en dynamische functie in een bijzondere werkomgeving. Het salaris is
afhankelijk van relevante opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.215,- bruto per maand (functieschaal
15; salarispeil 1 januari 2018) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast biedt Weener XL een vrij
besteedbaar budget, een zogenaamd Individueel Keuze Budget (IKB 17,05 %). Je krijgt hierdoor meer
keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke
wensen.
Procedure
Spreekt de functie je aan en voldoe je aan het gevraagde? Dan maken we graag kennis met je.
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Carelien Liebrecht, senior-adviseur, bereikbaar op 06- 21 29
76 33. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Miriam Kosterman, bereikbaar via 073-7370115.
Je kunt uiterlijk vóór zaterdag 1 september 2018 reageren. Upload je sollicitatie via onze website:
www.geerts-partners.nl/vacatures
De voorselectiegesprekken vinden plaats op 4 en 7 september 2018 bij Geerts & Partners te Vught.
De gesprekken bij Weener XL vinden plaats op 17 september (eerste ronde) en 24 september 2018 (tweede
ronde).
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

