
 
 
 
 
 
 

Financial Controller 
 

De uitdaging 
Bouwen, structureren en ontwikkelen. Elke dag een stapje verder om ‘in control’ te 
komen. Dat is waar het om draait in de functie van Financial Controller bij Horizon 
Flevoland. Samen met het team en de Teamleider Finance & Operations werk je aan de 
verdere professionalisering van de financiële bedrijfsvoering.  
 
Horizon Flevoland is een jonge onderneming die in 2019 is opgericht (ontstaan vanuit 
een fusie). De organisatie bestaat uit zeer bevlogen adviseurs die gezamenlijk 
ondernemers in Flevoland helpen met groei en ontwikkeling. Veelal gaat dit om 
economische groei, maar ook persoonlijke groei voor ondernemers is een speerpunt. 
Vraagstukken van ondernemers gaan bijvoorbeeld over investeren, innoveren of 
exporteren. Horizon beheert een aantal investeringsfondsen van in totaal € 50 miljoen 
en is daarmee investeerder in early stage technology companies. 
 
De Financial Controller die wij zoeken begrijpt wat het betekent om te acteren in een 
jonge organisatie als Horizon Flevoland waarbij processen, taken en 
verantwoordelijkheden nog niet volledig ingericht en belegd zijn. Veel gaat goed maar 
er is nog volop ruimte voor verbetering en professionalisering. Het betreft een hands-
on functie waarin je tegelijkertijd bezig bent met het vormgeven van beleid. Diversiteit 
is wat de rol kenmerkt. 
 
De organisatie 
Horizon Flevoland is één van de negen regionale ontwikkelmaatschappijen (ROM) die 
Nederland kent. Horizon is er voor alle ondernemers in Flevoland die vooruit willen. 
Doel is regionale ontwikkeling, zowel economisch als maatschappelijk.  
Een voorbeeld van een project waarbij Horizon Flevoland betrokken is geweest: 
https://www.rom-nederland.nl/story/startblock-biedt-de-oplossing-voor-woningnood/ 
De organisatie is gevestigd in Lelystad in een modern en inspirerend pand. Er heerst 
een open cultuur met een voelbare pioniersgeest. Circulair ondernemen en innoveren 
is waar men in gelooft.  
 
Het finance team bestaat op dit moment uit een interim financial controller, financieel 
medewerker en de Teamleider Finance & Operations die tegelijkertijd ook business 
control uitvoert. Het team heeft een duidelijke visie en zoekt een financial controller 
die wil mee helpen aan het toekomstbestendig maken van de financiële 
bedrijfsvoering. 
 
De functie 
Als financial controller verzorg je diverse financiële rapportages en houd jij je bezig met 
de financiële resultaten van de organisatie. Jij zorgt bijvoorbeeld voor goede 
managementinformatie waarmee projectleiders financieel in control komen. Je brengt 
werkprocessen (AO) in kaart en doet voorstellen ter verbetering. In de fase waarin het 
team zich nu bevindt, houd jij je ook nog bezig met operationele werkzaamheden, 
bijvoorbeeld het controleren en bijwerken van de grootboekadministratie. 

https://www.rom-nederland.nl/story/startblock-biedt-de-oplossing-voor-woningnood/


 
 

 Wat betekent dit in de praktijk: 
• Opstellen van periodieke rapportages, voorbereiden jaarcijfers en opstellen 

jaarrekening; 
• Analyseren en signaleren van financiële resultaten;  
• Opstellen van begrotingen en afrekeningen voor de subsidiegevers;  
• Signaleren van ontwikkelingen op financieel gebied, bewaken van liquiditeit, 

budgetten en algemene exploitatie;  
• Fungeren als aanspreekpunt en adviseur met betrekking tot je vakgebied voor 

teamleads en de medewerkers;  
• Verantwoordelijk voor de inrichting van de financiële administratie(s) 

inclusief budgettering en kostenplaatsen. 

Voor wie 
De financial controller die wij zoeken, vindt het leuk om te acteren binnen een 
dynamische omgeving. Horizon Flevoland wordt grotendeels gesubsidieerd door de 
Provincie en het Rijk. Je bent gericht op samenwerking met de in- en externe 
stakeholders. 
 
Verder over jou: 

• Je bent analytisch en cijfermatig sterk;  
• Je beschikt over een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit;  
• Je hebt HBO(+) werk- en denkniveau gecombineerd met een ondernemende 

instelling;  
• Je beschikt over een afgeronde Bedrijfseconomische- of accountancy 

opleiding; 
• Kennis van Business Central of Navision is een pré;  
• Je hebt 5 jaar relevante werkervaring als financial controller. 

 
Voorwaarden 

• Je komt terecht in een team van 38 gezellige en hardwerkende collega’s; 
• Een functie met veel vrijheid en autonomie;  
• Soort dienstverband: 0,8 of 1 fte, eerst een jaarcontract kan later omgezet in 

onbepaalde tijd;  
• Salarisindicatie € 4.044 – € 6.222 bruto per maand (1 fte), afhankelijk van 

kennis en ervaring;  
• 8,3% eindejaarsuitkering; 25 vakantiedagen (+10 ‘bijkopen’);  
• Uitstekende en moderne secundaire arbeidsvoorwaarden met persoonlijk 

opleidingsbudget. 
 

Solliciteren 
We zijn nieuwsgierig naar jou, bel voor meer informatie. De werving en selectie voor 
deze functie wordt verzorgd door Maudy Hellendoorn. Interesse? Neem gerust 
contact op 06-45302018 of mail je CV naar: maudy.hellendoorn@talentincontrol.nl. 
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