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Als Gecertificeerde Instelling beschermt Bureau Jeugdzorg Limburg kinderen en jongeren wanneer hun veiligheid of 
ontwikkeling in het geding is. Wij geven uitvoering aan maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
 
 

Wij zijn op zoek naar een krachtige Controller voor 36 uur 
 

 
Als controller ben je een belangrijke sparringpartner voor de organisatie. Als het ‘financiële geweten’ bewaak en rapporteer je 
de financiële resultaten en analyseer je de cijfers; de luis in de pels voor het beste resultaat. Je draagt zorg voor het 
ontwikkelen en beheren van interne en externe management rapportages, voor begroten en verantwoorden en voor het 
proces van budgettering en forecasting. Je ondersteunt bij de bedrijfsvoering van onze organisatie. Het verder ontwikkelen 
van KPI’s en gerelateerde rapportering, monitoring en bijsturing liggen in jouw handen. 
 
De bestuurder is je leidinggevende en je maakt deel uit van het managementteam. Als controller heb je een onafhankelijke 
verantwoordelijkheid in relatie tot de RvB en de Raad van Toezicht (RvT). Je adviseert gevraagd en ongevraagd.  
 
Genoemde taken vervul je voor zowel Bureau Jeugdzorg Limburg als voor Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg. Het 
gezamenlijk budget van deze organisaties is ruim 24 miljoen euro en we werken met ongeveer 350 medewerkers. De 
gemeenten zijn onze belangrijkste financiers. Wij hebben kantoren in Maastricht, Heerlen, Sittard, Roermond en Venlo. Raad 
van Bestuur en de ondersteunende diensten hebben een kantoor in Roermond. Dit is ook jouw standplaats. 
 
Profiel 

Naast de noodzakelijke vakinhoudelijke kennis beschik je over de talenten en vaardigheden die passen bij de rol en functie 
van controller. Je hebt een doortastende persoonlijkheid, bent een doorpakker en voelt je comfortabel in een organisatie en in 
een werkveld waar het nooit rustig is. Je talenten worden uitgedaagd om mede bij te dragen aan het realiseren van onze 
doelstellingen. Het politieke en maatschappelijke veld intrigeert je en je bent je bewust van de impact ervan op onze 
organisatie. Jeugdzorg boeit je. 
Je bent resultaatgericht, analytisch, standvastig, communicatief vaardig en verbindend. Je schrikt niet bij tegenslagen en weet 
in drukke perioden de rust te bewaren. 
 
Wij bieden 

 Een veelzijdige, afwisselende en verantwoordelijke baan in een professionele en dynamische organisatie. 

 Veel ruimte en mogelijkheden voor ontwikkeling. 

 Een salaris conform CAO Jeugdzorg afhankelijk van opleiding en relevante ervaring. De functie is gewaardeerd in schaal 
13 (maximaal € 6.443,-) bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. 

 Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals deelname aan pensioenfonds PFZW, een vakantieuitkering van 8% en 
een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

 

Wij vragen 

 WO werk- en denkniveau (bijv. bedrijfseconomie, accountancy of controlling). 

 Brede kennis van de diverse disciplines binnen de organisatie. 

 Relevante werkervaring in managementaccounting of controlling. 

 Kennis van wet- en regelgeving. 

 Een gezonde dosis nieuwsgierigheid. 
 

Ben jij degene die ons graag adviseert, kritisch bevraagt en verandering op gang brengt, stuur dan vóór 9 december 2019 je 

sollicitatie per e-mail naar Bureau Jeugdzorg Limburg t.a.v. de afdeling HRM: vacatures@bjzlimburg.nl, onder vermelding van 
‘vacature Controller Bureau Jeugdzorg Limburg’.  
 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 18 december 2019.  
 
Voor informatie over de functie kun je via het bestuurssecretariaat (T: 088-0073047) vragen naar Gerard van de Straat, 
(bestuurssecretaris) of naar Nico Plitscher (Raad van Bestuur), of mail naar gerard.vande.straat@bjzlimburg.nl. 
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