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Plaats in de organisatie  

De Financieel controller legt verantwoording af aan de Manager financiën 

 

 

Doel functie 

De Financieel controller is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de 

bedrijfsadministratie, de service- en stookkosten en de financiële informatievoorziening. Zoekt 

naar oplossingen bij knelpunten en zorgt dat de afdeling en de organisatie in kunnen spelen op 

veranderingen in relevante wet- en regelgeving. Dit met als doel de kwaliteit van de 

informatievoorziening binnen de organisatie te waarborgen. Deze functie verbindt Financiën met 

Control. Daarnaast verzorgt de Financieel controller het functioneel beheer van de financiële 

modules. 

 

 

Resultaatgebieden 

Rapportage, analyse en advies 

• Draagt zorg voor en stelt de financiële analyses en (maand/tertiaal) rapportages op. 

• Stelt financiële indicatoren, conceptbegrotingen en jaaroverzichten op. 

• Bouwt rapportages op basis van data uit verschillende systemen. 

• Ondersteunt bij het verbeteren en in stand houden van de algehele datakwaliteit. 

• Is proceseigenaar en functioneel beheerder van de module financiën in Viewpoint en 

SKARP. 

• Adviseert op basis van de financiële analyses en rapportages de organisatie. 

• Stelt de jaarrekening en de begroting samen . 

• Stemt met budgethouders de deelbegrotingen af.  

• Adviseert gevraagd en ongevraagd over boekhoudkundige en procedurele zaken met 

betrekking tot knelpunten en verbeteringen. 

• Stelt de gegevens voor externe partijen samen (zoals de Aedes Benchmark en CBS), 

dient deze in en analyseert de uitkomsten. 

 
Bedrijfsadministratie 

• Verantwoordelijk en draagt zorg voor een betrouwbare bedrijfsadministratie (o.a. 
crediteuren, bank, activa, memoriaal, leningen en onderhoud). 

• Zorgt voor een adequate afstemming met de klantadministratie (debiteuren en incasso). 

• Draagt zorg voor tijdige betalingen van verplichtingen. 

• Stelt de fiscale aangiftes samen (Loonbelasting, VHH, BTW, VPB). 

• Doet de controle op de WOZ-aanslag. 

• Ís verantwoordelijk voor de controle en analyse van de diverse balansrekeningen en 
aansluitingen en/of specificaties.  

• Behandelt complexe tussenrekeningen en verwerkt (des)investeringen en stelt 
memoriaalposten op. 

• Bewaakt de (deadlines van) de planning- en control cyclus.  

• Implementeert en verankerd vastgesteld beleid in de processen rondom de 
bedrijfsadministratie. 

• Is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van boekingen in het 
kader van periodieke afsluitingen. 



 

• Is verantwoordelijk voor de financiële stamgegevens van het ERP systeem. 
 
Overig 

• Verzorgt de dagelijkse aansturing van de financiële medewerkers en ondersteunt hun bij 
complexe vragen en verdeling van de werkzaamheden.  

• Signaleert en vraagt (fiscale) subsidiemogelijkheden aan. 

• Is verantwoordelijk voor de verzekeringsportefeuille. 

• Stelt samen met de externe controller het risicojaarplan op en voert de bijbehorende 
audits uit.  
 

Algemeen 

• Denkt proactief mee in mogelijke verbeteringen en ontwikkelingen binnen de processen 
en het team. 

• Levert input voor de analyse, optimalisatie en invoering van werkprocessen en 

procedures binnen de organisatie op het gebied van administratieve organisatie en 

informatievoorziening. 

• Is mede verantwoordelijk voor het teamresultaat; vervangt en ondersteunt collega’s waar 

nodig en is bereid daar waar nodig overige werkzaamheden te verrichten. 

 

 

Contacten 

Intern 

Heeft een informerende en adviserende rol 

naar medewerkers van eigen en andere 

afdelingen. 

Extern 

Heeft contacten met externen, zoals 

accountant gericht op het verstrekken van 

informatie en het uitwisselen van standpunten. 

 

 

Functie-eisen 

Kennis en ervaring 

• HBO werk- en denkniveau bedrijfseconomische / financiële richting. 

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring 

• Kennis van administratieve processen 

• Affiniteit data-analyse en automatisering 

 

Competenties 

• Eigenaarschap 

o Neemt de regie in de route naar de juiste oplossing 

o Neemt op een procesgerichte wijze het integrale probleem weg 

o Signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo snel mogelijk op. Is alert 

en anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen en handelt er in een vroeg 

stadium naar. 

• Taakvolwassenheid 

o Is bereid en in staat zijn taak zelfstandig uit te oefenen waarbij het doel altijd in 

ogenschouw wordt gehouden. 

• Resultaatgerichtheid 

o Heeft het vermogen om zich te blijven richten op het afgesproken resultaat of het 

gestelde doel, ook bij problemen, tegenslag of afleidingen.  

• Probleemoplossend vermogen 

o In staat zijn praktische oplossingen voor concrete vraagstukken te ontwikkelen. 

• Kwaliteitsgerichtheid 

o Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkomen 

van fouten. 



 

 

Werkomgeving 

Rentree is een wendbare organisatie en beschouwt haar medewerkers als belangrijkste middel 

om haar doelen te bereiken. Zij investeert daarom in ontwikkeling en eigenaarschap bij haar 

medewerkers. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Medewerkers stellen binnen 

gegeven kaders zelf hun doelen op en maken zichtbaar wat hun bijdrage is aan de organisatie. 

Zij krijgen de ruimte om hun talenten optimaal in te zetten. Om geformuleerde doelen te halen 

zijn medewerkers zelfsturend, altijd op zoek naar verbetering en ontwikkeling. Leren door te 

doen, kennis delen en van elkaar willen leren beschouwen we als vanzelfsprekend.  

De samenwerking binnen Rentree is gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen:  

• We stimuleren eigenaarschap (meer eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing): 

medewerkers zijn betrokken en voelen zich mede eigenaar van de resultaten. 

• We werken aan continue verbetering en ontwikkeling. 

• We werken steeds slimmer en efficiënter met aandacht voor de doelgroep. 

 

Dit doen we in een mooi, open en gastvrij kantoor in het centrum van Deventer, we werken daar 

met een uniek ontvangstconcept. Binnen het kantoor werken we met flexplekken. 

 

 


