Business Controller
32 tot 36 uur per week
Ben jij de business controller die energie krijgt van contact met externe en interne stakeholders,
denkt in kansen & mogelijkheden en bereid bent om deze met beide handen aan te grijpen? In dat
geval komen wij graag met jou in gesprek!
Waar kom jij te werken?
De Mutsaersstichting is compleet in Jeugdzorg en actief op het gebied van jeugdhulpverlening, GGZ,
Welzijn en Onderwijs. Wij bieden als marktleider in grote delen van Zuid-Nederland geïndiceerde
jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren. Voor meer
achtergrond en informatie, zie ook onze website www.mutsaersstichting.nl.
Je komt terecht in een dynamische omgeving, waarbij je wordt uitgedaagd om kennis, vaardigheden
en ervaring in te zetten. Er is ruimte voor eigen ideeën en initiatief, waarbij verbinding met je
collega’s van groot belang is. Jij werkt vanuit jouw rol voornamelijk samen met de afdelingen
Zorgadministratie, Cliëntenadministratie, Financiële administratie, HR & Salarisadministratie en
Kwaliteit. Je komt te werken in een gevarieerde, uitdagende functie waarbij geen werkdag hetzelfde
is.
Hoe zien jouw team en werkzaamheden er uit?
 Je bent binnen ons serviceplatform werkzaam in team Planning & Control en voert van
daaruit samen met je collega’s werkzaamheden uit voor het gehele concern of onderdelen
daarvan. Afhankelijk van jouw belangrijkste aandachtsgebieden zijn dit o.a.
Mutsaersstichting, Buro Maks, Hoeve de Kaolder, Psychologenpraktijk Oog, ZorgOkee, Grijp
het Leven en Hai-5. Wij beschikken over meerdere locaties in Limburg en Brabant. Hierbij
werken wij hoofdzakelijk regio georiënteerd en vormt de kern van jouw werkgebied NoordLimburg.
 Je ontwikkelt en adviseert (proactief) teamleiders, directie en bestuurder op het gebied van
de financiële en administratieve bedrijfsvoering (met daaraan gekoppelde in- en externe
informatievoorziening aan relevante stakeholders). Samen met je team ben je financieel
verantwoordelijk voor de regio’s en ben je een onmisbare schakel in het regioteam.
Onderlinge uitwisseling van kennis binnen het team is daarbij belangrijk, evenals periodieke
informatie uitwisseling met het gehele regionale team.
 Je hebt een nadrukkelijke rol binnen de realisatie en het onderhoud van contracten met
hoofdzakelijk gemeenten en neemt hierbij ook plaats aan tafel bij financiers. Sensitiviteit is
hierbij belangrijk evenals het behalen van deadlines. Met jouw financiële analyses en
scenario’s ben je de onmisbare, kritische gesprekspartner voor het management op het
gebied van zorgverkoop en bedrijfsvoering. Contractueel vastgelegde afspraken met externe
financiers vertaal je helder naar interne stuurinformatie en worden door jou gemonitord.
 Je stelt desgevraagd business cases op en beoordeelt deze kritisch vanuit jouw perspectief
als business controller. Tevens werk je vanuit jouw rol desgevraagd mee aan andere
concernbrede projecten.
Wat neem jij mee?
Een proactieve, enthousiaste en communicatief sterke houding met een hands-on mentaliteit, die
zich graag inzet voor de jeugdzorg/GGZ en bij voorkeur affiniteit heeft met Data Analytics. Jij bent in
het bezit van een relevant HBO-/WO-diploma en hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring als

business controller of een soortgelijke functie. Naast een extroverte persoonlijkheid beschik je over
analytische vaardigheden en ben je in staat te schakelen en partijen te verbinden. Je hebt een
klantgerichte instelling en een positief kritische houding, zowel binnen onze organisatie zelf als naar
externe partijen. Je voelt je thuis in een flexibel en dynamisch team en handelt als een teamplayer.
Wat mag jij verder van ons verwachten?
Wij zijn bereid om te investeren in talent. De arbeidsvoorwaarden van de functie van Business
Controller zijn conform CAO GGZ (schaal 55-65) met meerkeuzesysteem aan arbeidsvoorwaarden,
waaronder vakantiegeld, een vaste eindejaarsuitkering, collectieve ziektekostenverzekering en
deelname aan het pensioenfonds Zorg & Welzijn.
Ben jij enthousiast of wil je meer weten?
Voor nadere informatie over deze functie én onze organisatie kun je contact opnemen met Kevin
Verstappen, Business Controller (06-82253373) of Pauline Meuwissen, HR Adviseur (06-30458264).
Maakt onze vacature jou meteen enthousiast en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan jouw
motivatie en Curriculum Vitae, onder vermelding van vacaturenummer 21-62 naar
sollicitatie@mutsaersstichting.nl.

