Aeres is een breed, veelzijdig kennisinstituut binnen de sector voor voedsel, leefomgeving en groen. Aeres
verzorgt regulier onderwijs (PrO, VMBO, MBO, HBO), praktijkleren, commerciële diensten en
praktijkonderzoek. Aeres heeft 1.200 medewerkers, ca. 10.000 leerlingen en studenten en jaarlijks volgen
nog eens vele duizenden volwassenen een training of cursus.
Voor een aantal commerciële onderdelen van Aeres, te weten Aeres Agree, Aeres Farms en Aeres
Bedrijvencentrum zijn we op zoek naar een:

Controller (0,8 fte)
De controller voert zijn werkzaamheden uit voor de directie en het management van de drie bovengenoemde onderdelen. De controller wordt functioneel aangestuurd door het Hoofd F&C van Aeres en
ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur Aeres Agree. De werkplek is in Dronten.
De functie
De belangrijkste taken zijn:
 Initiëren en bewaken van de voortgang van de planning & controlcyclus;
 Opstellen, toetsen en analyseren van de begrotingen, maand-/ trimesterrapportages en de
jaarrekeningen en voorstellen doen voor bijsturing en rapporteren aan de directies en
concerncontroller;
 Adviseren van het management en de directies o.a. door beleidsvoornemens te toetsen aan de
financiële (on)mogelijkheden en kansen/ risico’s;
 Het optreden als sparringpartner voor directies en overige budgethouders onder meer bij het
opstellen van meerjaren-/jaarplannen, fiscale vraagstukken en bij de bedrijfsvoering;
 Bijdrage leveren aan de optimalisatie van de bedrijfsvoering en AO-IC in verbinding met Aeres
door een goede samenwerking met de financiële administratie en concerncontrollers van Aeres.
Jouw kwaliteiten
 Een afgeronde (bedrijfs-) economische opleiding op minimaal HBO-niveau;
 Ruime praktijkervaring op het gebied van de genoemde werkzaamheden en bij voorkeur kennis
van fiscaliteiten;
 Sterk analytisch vermogen en organisatie-sensitiviteit;
 Teamplayer binnen de drie genoemde commerciële onderdelen en binnen Aeres, waarbij je
tegelijkertijd op kritische momenten rust, overzicht en doorzettingsvermogen laat zien.
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden en een uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid;
 Pro-actief, daadkrachtig, verbindend, kwaliteits- en resultaatbewust en je staat open voor
nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied en bent geïnteresseerd in het groene domein;
 Betrokken en loyaal richting de organisatie en je doet graag kennis op van de activiteiten binnen
de verschillende locaties van de commerciële onderdelen;
 Bij voorkeur ervaring in een commerciële setting.

Ons aanbod
Als controller bij Aeres krijg je een dynamische functie (met je werkplek bij Aeres Agree in Dronten)
binnen een organisatie die volop in beweging is. Aeres kenmerkt zich door een grote
verscheidenheid aan activiteiten.
Naast een goed salaris bieden we een prima balans werk-privé onder meer door een ruim aantal
vakantiedagen. Ook vinden we het vanzelfsprekend dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en
stimuleren dit door te investeren in opleiding, training en coaching van medewerkers. Daarnaast
bieden wij:
 Inschaling vindt plaats volgens de cao-mbo in schaal 11 (maximaal € 4.671,- bruto per maand bij een
volledige dienstbetrekking). Daarnaast ken de cao-mbo een vaste eindejaaruitkering van 8,33%.
 Een vaste baan, die we in eerste instantie starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij
Stichting Aeres Groep.
Interesse?
Is je interesse gewekt en wil je meer informatie? Neem dan contact op met de heer D.W. van den
Dool, Hoofd F&C Aeres telefoonnummer: 088-0207000.
Direct solliciteren? Je reactie met CV kun je tot en met 6 november 2018 mailen naar Naomi Selles,
n.selles@aeres.nl. Het streven is om de sollicitatiegesprekken te voeren in week 46.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure
Meer informatie over de organisatie vind je op www.aeres.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

