
 
 
 

Vacature Assistent Controller 
Heb je affiniteit met cijfers, vind je het leuk om zaken uit te zoeken of te controleren, en onze 

Controller te ondersteunen in allerlei werkzaamheden? Werk je graag in een jonge 

organisatie die een betekenisvolle maatschappelijke rol vervuld? Kom werken bij KOOS! 

Netwerkorganisatie KOOS 

Wij zijn een jonge netwerkorganisatie die sinds 2020 verantwoordelijk is voor alle specialistische jeugdhulp in het 

westelijk deel van Utrecht. Bij KOOS werken met name veel zorgprofessionals vanuit teams en locaties in de wijk. 

Daarnaast is er een team dat zich richt op bedrijfsvoering, zorg innovatie en strategie. 

Wat ga je doen? 

Een deel van de functie bestaat uit het controleren van facturen van onderaannemers en het opstellen van 

betalingsopdrachten en journaalposten. Hiervoor zoek je de verbinding met de Zorgadministratie en Financiële 

administratie. Daarnaast werk je nauw samen met de controller en levert een bijdrage aan prognoses en 

maand/kwartaal rapportages. Je ondersteunt in de voorbereiding van de jaarrekening en accountantscontrole.  

KOOS is een relatief jonge organisatie waarin niet alle processen gestandaardiseerd zijn. Je inbreng op het gebied 

van potentiële (efficiëntie) verbeteringen wordt gewaardeerd.  

Omdat dit een nieuwe functie in onze organisatie betreft, kan het zijn dat er in de loop der tijd taken afgaan of 

bijkomen. 

Wat neem je mee? 

 Je hebt affiniteit met cijfers, kent Excel, bent analytisch, nauwkeurig en zorgvuldig 

 Je hebt een afgeronde MBO opleiding in een financiële richting zoals Bedrijfsadministratie, 

Bedrijfseconomie, Finance en Control 

 Je bent beschikbaar voor 24 tot 28 uur per week 

Wat krijg je van ons? 

 Een interessante (starters) functie binnen een organisatie met korte lijnen en gemotiveerde collega’s 

 Ruimte voor flexibele werktijden (bv 3x9 of juist 4x6) 

 De mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis te werken in combinatie met een leuke werkplek bij de 

Jaarbeurs Innovation Mile of één van onze locaties 

 Een arbeidsovereenkomst voor een jaar bij één van de initiatiefnemers of een tijdelijke opdracht voor 

minimaal 3 maanden 

 Uitgangspunt is een bij jouw kennis en ervaring passend salaris in schaal 40 cao Gehandicaptenzorg of 

schaal 6 cao Jeugdzorg en overige arbeidsvoorwaarden conform betreffende cao 

Interesse?  

Heb je nog vragen over de functie? Neem dan gerust contact op met Inge Hesselink – Controller, 06-82255814. 

Wil je meer weten over werken bij KOOS, dan is Marije IJsseldijk-Ludikhuize – HR adviseur bereikbaar op 06-

82819435. 

Ben je direct al enthousiast? Dan nodigen wij je van harte uit om jouw cv te sturen naar vacature@koosutrecht.nl. 
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