
 

 
 
 
 
 
 
 

De functie Businesscontroller die wil doorgroeien 
 
Onze opdrachtgever is een brede zakelijke dienstverlener met als doel: duurzaam waarde 
creëren. Dit doen ze zowel voor haar klanten, haar medewerkers en voor de maatschappij. Onze 
opdrachtgever is graag lokaal betrokken en overal dichtbij. Geen wolkenkrabbers in de grote 
steden, maar juist regionaal vertegenwoordigd in de kleine steden en dorpen eromheen.  
De businesscontroller is verantwoordelijk voor de gehele planning- en controlcyclus, 
reporting, debiteurenbeheer, risicomanagement en het internal control framework. Als 
manager ben je sparringpartner en adviseur van de Raad van Bestuur. 
 
Daarnaast vorm je met de collega stafhoofden en de Raad van Bestuur het MT van het 
hoofdkantoor. Je rapporteert aan de CFO. De standplaats is Wageningen. Je 
beschikbaarheid is 32-40 uur. Gewenste aanwezigheid op kantoor is 2 tot 3 dagen. 
 
Je hebt enerzijds leidinggevende taken richting de financiële administratie, 
debiteurenbeheer en reporting en bent daarnaast verantwoordelijk voor het opzetten 
van en onderhouden van een gedegen risico-analyse en internal control framework. Op het 
tactisch/ strategisch gebied wordt verwacht dat je met voorstellen komt op de terreinen 
waarvoor je verantwoordelijk bent. In deze rol wordt een proactieve, signalerende rol 
verwacht. Ook op het gebied van projecten en programma’s zal je een rol vervullen. 
Enerzijds door in projecten te participeren, anderzijds door soms zelf 
programmamanager of projectleider te zijn. 
 
 
In de functie Businesscontroller ga je je bezighouden met: 
 
• Opstellen van jaaractieplan Finance en Control en monitoring van de voortgang daarvan 
• Vastleggen en onderhouden van het internal control framework 
• Nader uitwerken en onderhouden van het risicomanagement van Alfa 
• Signaleren van ontwikkelingen binnen en buiten en deze waar nodig vertalen naar  
           (voorstellen voor) te ondernemen activiteiten 
• Opstellen van strategische notities en discussiepapers 
• Betrokken zijn bij het uitwerken van usecase om optimale keuzes te maken bij de inzet  
            van data-analyse 
• Het aandachtsgebied is gericht op de beheersing van zowel financiële als niet financiële  
            processen (business control) 
• Je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie,  
            debiteurenbeheer en reporting 
 
Profiel van de Business Controller  
 



 

• Minimaal 10 – 15 jaar relevante werkervaring als businesscontroller binnen een  
            complexe middel- tot grote organisatie 
• Afgeronde WO-opleiding Finance,RA of RC  of vergelijkbaae 
• Je beschikt over ervaring als leidinggevende 
• Je hebt ervaring met projectmanagement 
• Je hebt organisatiesensitiviteit en leidinggevende capaciteiten 
• Je bent goed in probleemanalyse (je hebt een goed conceptueel en strategische  
            denkvermogen) en je voelt je op je gemak in een bestuurlijke omgeving 
• Je neemt gemakkelijk initiatief en durft anderen aan te spreken 
• Je bent 32 -40 per week beschikbaar 
 
 
& Female Capital 
 
& Female Capital is een executive search bureau dat bewust exclusief vrouwen plaatst om op 
deze manier haar bijdrage te leveren aan meer diversiteit aan de top van organisaties in 
Nederland. Er zijn diverse redenen waarom het percentage vrouwen aan de top in Nederland 
significant achterloopt. Een van de redenen hiervoor is dat de werving- en selectie strategie en 
aanpak van bureaus en organisaties (vaak onbedoeld en onbewust) onvoldoende rekening houdt 
met motieven en beweegredenen van vrouwen in het proces, inclusief de vaak bescheiden 
opstelling van vrouwen in de interviews. De indruk die dan, onterecht, zou kunnen ontstaan is 
dat vrouwen ‘niet zwaar of capabel genoeg’ zouden zijn. (Top)vrouwen vinden de missie, stijl, 
signatuur en aanpak van & Female Capital laagdrempelig en sympathiek. Daarom melden 
(top)vrouwen zich dagelijks zelf bij & Female Capital indien zij open staan voor een andere 
(hoofd)functie of een (extra) toezichthoudende functie. & Female Capital kan bogen op een up 
to date portefeuille van (top)vrouwen, een uitgebreid netwerk binnen diverse gremia van 
(top)vrouwen en uitgebreide search ervaring. Zowel de longlist als de shortlist van kandidaten 
bestaat dus enkel en alleen uit vrouwen. & Female Capital begeleidt haar kandidaten intensief 
gedurende het gehele proces. 
 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henriette Verbeem  
M: 0615268113 E: henriette.verbeem@femalecapital.nl


