
 

 

  Business controller (28-32 uur per week) 

Wie zijn wij: 

BCN Groep is een toonaangevend adviesbureau die opdrachtgevers uit het onderwijs, zorg, overheid 

en andere maatschappelijke organisaties ondersteunt en adviseert op het gebied van huisvesting.     

Wij zijn een dynamische organisatie met jarenlange ervaring en grootse plannen. Je gaat werken met 

collega’s die ambitieus zijn, maar die ook weten wanneer het tijd is voor ontspanning. Wij doen 

regelmatig mee aan verschillende sportieve activiteiten. Daarnaast vinden wij samenwerken en 

teambuilding belangrijk. Wij houden van vernieuwing en staan altijd open voor goede ideeën, ook als 

wij daarvoor onze comfort zone moeten verlaten. Samen werken wij aan je persoonlijke 

ontwikkeling. 

 

In de rol van Business Controller ben je verantwoordelijk voor de Planning en Control Cyclus (maand 
reviews en budgetteren). Jij bent de business partner die operationele data analyseert en hierover de 
directie informeert en adviseert. Je hebt een actieve rol in het verbeteren van financiële en 
informatieprocessen, daarnaast ben je eigenaar van diverse rapportages. 

De afwisseling om het ene moment te duiken in de verbetering van administratieve processen en op 
het andere moment te ondersteunen in nieuwe strategische ontwikkelingen, spreekt je aan. Je 
rapporteert direct aan de directie, die je gevraagd en ongevraagd adviseert. 
 
Dit ben jij: 

o Die positieve en enthousiaste collega die zelfstandig nieuwe uitdagingen en verbeteringen 
oppakt en deze ook proactief herkent. 

o Je bent zelfstarter, pragmatisch en waar nodig tegelijkertijd ook kritisch met oog voor details. 
o Je beschikt over een gezonde dosis ondernemerschap. 

 
Dit vragen wij van jou: 

o Je hebt een afgeronde financiële Hbo-opleiding en minimaal 5 jaar ervaring in deze of 
vergelijkbare functie. 

o Met jouw communicatieve vaardigheden kun je schakelen op verschillende niveaus. 
o Je hebt uitstekende analytische en conceptuele vaardigheden die ons bedrijf nieuwe 

inzichten geeft en weet deze om te zetten in concrete acties. 
o Je hebt ruime ervaring met AFAS en levert een actieve bijdrage aan de implementatie 

hiervan. 
o Je hebt praktische kennis ervaring in het visualiseren van data met behulp van MS Power BI. 
o En uiteraard ben je een uitblinker in het werken met Excel. 
o Je herkent jezelf volledig in onze kernwaarden: nieuwsgierig, betrokken en resultaatgericht. 

 



 

Dit bieden wij jou 

• Een uitdagende rol, met veel vrijheid om nieuwe financiële processen op maat te bedenken 
en implementeren. 

• Een hecht team van professionals en nuchtere collega’s. 

• Een uitgelezen kans om echt het verschil te maken, binnen een groeiende en 
vooruitstrevende organisatie. 

• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op alle aspecten van de financiële sturing van ons 
bedrijf. 

• Een inspirerende en vooruitstrevende (digitale) werkomgeving en benodigdheden. 

• De standplaats is Drachten. 

• Markconforme arbeidsvoorwaarden. 

 


