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Wij zijn de BMS
De BMS is een katholiek schoolbestuur  
voor 33 basisscholen in Friesland. Met onze 
600 medewerkers verzorgen wij betekenisvol 
onderwijs voor meer dan 6200 leerlingen. De 
basis voor ons onderwijs is ‘van en met elkaar 
leren’ waarbij leren ook staat voor leven. Want, 
hoe ga je met elkaar om en hoe draag je bij  
aan de wereld van nu en morgen?

Ons onderwijs
Op onze scholen krijgen kinderen de tijd en 
ruimte om te groeien. Wij zetten in op de 
ontwikkeling van het hele kind. Wij helpen 
kinderen zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen 
zodat zij evenwichtige en gelukkige kinderen 
worden die volop in het leven staan. Samen 
staan we voor betekenisvol leren, van en met 
elkaar. Zo stap je vandaag, maar ook in de 
toekomst met vertrouwen de wereld in.

Onderwijs met kleur!
De ruimte voor eigenheid binnen onze scholen 
is groot. Zo hebben we IKC’s, dorpsscholen en 
scholen met uitgesproken onderwijsconcepten 
zoals Jenaplan, Dalton en Montessori. En door 
ICT in te zetten in de klas is er ruimte voor 
leerlingen om op hun eigen niveau en tempo 
te werken aan persoonlijke leerdoelen. Op 
deze manier bieden wij kleurrijk en innovatief 
onderwijs dat optimaal aansluit bij de ont-
wikkelingsmogelijkheden van ieder kind.

Wat ga je doen?
De business controller draagt onder meer 
zorg voor:
• de planning en controlcyclus;
• het meerjaren- en investeringsbeleid:  

onder meer het opstellen van de jaarrekening, 
de begrotingen en de verslaggeving;

• het treasurybeleid en de liquiditeitsprognose; 
• de financieel-economische informatie-

verstrekking en de 4-maands rapportages;
• analyse van de risicobeheersing en de 

implementatie hiervan in de begrotingen;
• het opstellen van kritische prestatie-

indicatoren;
• het maken van bedrijfseconomische  

kosten- en batenanalyses;
• een effectieve en efficiënte inrichting van 

de administratieve organisatie en de interne 
controle; 

• de financiële kant van het inkoopbeleid en het 
facilitair beleid, onder meer de aanbesteding 
van ICT en leermiddelen.

Welke competenties en persoonlijke 
kwaliteiten vragen wij van je?
Wij zoeken een bedrijfskundig, financieel  
professional met:
• academisch werk- en denkniveau; 
• een bedrijfseconomische of accountancy 

opleiding; 
• minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 
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Wij zoeken een communicatief 
sterke Business Controller 



• inzicht in bedrijfsprocessen;
• een sterk analytisch vermogen waarbij je het 

totale interne en externe speelveld overziet;
• je kunt ontwikkelingen vertalen naar impact 

en mogelijke risico’s; 
• je bent een kritische, onafhankelijke 

sparringpartner voor de bestuurder en de 
directies van onze 33 basisscholen;

• je hebt een onderzoekende, meedenkende 
houding; 

• je hebt oog voor het verhaal achter de cijfers; 
• je bent communicatief uiterst vaardig, 

rolbewust en organisatiesensitief; 
• je bent zichtbaar en toegankelijk. 

De uitgebreide functieomschrijving vind je  
op www.bms-onderwijs.nl/vacatures

Wat bieden wij?
Een baan met toekomstperspectief bij een 
menselijke en gezonde organisatie waar 
ambitie en visie samen gaan met oog voor 
het individu. Een baan waarbij je gaat werken 
in een enthousiast team. En een baan waarbij 
je de ruimte krijgt om te leren en je zowel 
professioneel als persoonlijk verder kunt 
ontwikkelen. 

Een uitdagende functie voor 0,8 tot 1 fte, 
ingeschaald in salarisschaal 12 CAO PO 
(maximaal € 5.527,- bij een fulltime dienst-
verband, excl. 8% VU en 6,3% EJU).

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke 
contract voor de duur van een jaar. Bij goed 
functioneren kan de arbeidsovereenkomst 
na een jaar worden omgezet naar een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Meer informatie
Voor vragen of nadere informatie over 
de vacature kunt u contact opnemen met 
Philip Messak, bestuurder van de BMS, op 
06 - 10 315 604. Voor algemene informatie over 
de BMS kun je kijken op www.bms-onderwijs.nl.

Heb je belangstelling? 
Stuur dan een e-mail met CV en motivatie 
naar k.oosterhof@bms-onderwijs.nl. Sollicitaties 
moeten uiterlijk 16 november binnen zijn. De 
gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden 
plaats op donderdag 19 november a.s. en een 
eventueel tweede gesprek op maandag  
23 november. 
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