Controller
16 uur per week
Als Controller bij Haarlem Effect krijg jij de ruimte en de mogelijkheid de financiële organisatie verder
te ontwikkelen en de bedrijfsvoering naar een hoger plan te tillen.
Wie zijn wij?
Haarlem Effect is een brede Haarlemse welzijnsorganisatie. Met elkaar zorgen we ervoor dat
inwoners van Haarlem en omgeving de kans krijgen om mee te doen aan de samenleving. Van jong
tot oud, van zelfredzaam tot kwetsbaar. We bieden uitdagend vrijwilligerswerk, vrijetijds- en
dagbesteding en een inspirerende plek om anderen te kunnen ontmoeten. Zo bouwen we samen aan
sterke wijken en buurten.
We werken nauw samen met andere organisaties, bedrijven en burgerinitiatieven, aansluitend bij de
wensen en behoeften van buurtbewoners en bij wat er al is. Dit doen we vanuit onze wijkcentra,
peuterspeelzalen, speeltuinen, buurttuinen en jongerencentra, maar ook in de wijk en op locaties
van de samenwerkingspartners, zoals scholen en zorgcentra. Haarlem Effect werkt in opdracht van
de Gemeente Haarlem, maar rekent in principe elke wijk in Zuid-Kennemerland tot haar potentiële
werkgebied.
Wat ga je doen?
Bij Haarlem Effect staat teamwerk voorop en ben je samen met je collega’s iedere dag
verantwoordelijk voor een gestroomlijnde financiële organisatie. Je maakt onderdeel uit van onze
afdeling bedrijfsbureau waarin iedereen zijn eigen rol en verantwoordelijkheden heeft. Zo ben jij als
controller verantwoordelijk voor de controle op de administratie en periodieke afsluitingen, het
opstellen van begroting en jaarrekening, contacten met de accountants en een goedlopende
planning & control cyclus. De controller zorgt voor de vertaling van de managementinformatie in de
primaire processen, onderbouwd met (financiële) analyses en bedrijfseconomische modellen ten
behoeve van een optimale (financiële) bedrijfsvoering op operationeel, tactisch en strategisch
niveau. Hierin weet je de collega’s van het bedrijfsbureau mee te nemen.
Je bent sparringpartner voor directie, MT, coördinatoren en diverse stakeholders en relaties. Je
adviseert het management over bedrijfsvoering vraagstukken en levert een bijdrage aan het
risicomanagement en de audittrajecten binnen de organisatie. Je legt direct verantwoording af aan
de directeur-bestuurder.
Je vindt het uitdagend om in een complexe context te opereren en wilt graag een bijdrage leveren
aan een effectieve en beheerbare organisatie. Naast het uitvoeren van je inhoudelijke werk, ben je
actief bezig met het onderhouden van je netwerk, zowel intern met je collega’s als extern met je
contacten binnen gemeenten en andere ketenpartners.
Kortom, een mooie brede financiële functie in het dynamische werkveld van het sociaal domein.

Herken jij jezelf hierin?
Je bent een vakman/vrouw, teamspeler en sociaal sterk. Met een scherpe blik weet je de budgetten
en rapportages te beheren, te optimaliseren, te analyseren en kritische vragen te stellen met als doel
de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast beschik jij over:
- een hbo diploma in de financiële, bedrijfs-, bestuurs- of economische richting:
- 3 tot 5 jaar relevante werkervaring met het bouwen en onderhouden van dashboards, bij
voorkeur Power BI;
- kennis van wet- en regelgeving en de financiering. Ons complexe werkveld heeft voor jou geen
geheimen;
- je hebt ervaring met het zelfstandig opstellen van een jaarrekening en (subsidie)
verantwoordingen;
- affiniteit met een gemeentelijke context, het sociaal domein en onze doelgroepen;
- je bent ondernemend, omgevingsbewust, resultaatgericht en analytisch;
- goede communicatieve vaardigheden, wat je tot een stevige gesprekspartner maakt zowel
binnen als buiten de organisatie;
- uiteraard ben je handig in het verwerken van data tot informatie;
- als persoonlijkheid ben je accuraat, proactief en kwaliteitsgericht.

Wat bieden wij jou?
Je krijgt een verantwoordelijke functie in een dynamische en complexe organisatie. Je komt werken
in een open cultuur waarbij iedereen zijn/haar handen uit de mouwen steekt.
Deze functie is ingeschaald, conform CAO Sociaal Werk, in schaal 11 (€ 3.365 - € 5.225 o.b.v 36 uur).
Daarnaast beschik je over een Individueel Keuzebudget waarin naast het vakantiegeld 8% ook een
eindejaarsuitkering van 8,3% is opgenomen en is er ruimte om jezelf te ontwikkelen middels het
loopbaanbudget (1,5%).
Solliciteren of meer weten?
Spreekt deze vacature je aan? Solliciteren op bovenstaande vacature kan tot
20 augustus 2020 door je motivatiebrief en cv te sturen naar werving@haarlemeffect.nl ovv vacature
controller. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Raimond Takkenberg
telefoonnummer 06 – 26 17 48 57.
De gesprekken zijn gepland in de week van 24 augustus.

Haarlem Effect streeft ernaar om in haar personeelssamenstelling
een afspiegeling te vormen van de samenleving.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

