
CONTROLLER
24-28 UUR
Ben jij een breed georiënteerde professional met ruime kennis en ervaring op het gebied van 

financiën en alles wat daarbij hoort? Hou je ervan om te werken in een dynamische, samensturende 

organisatie, waar je steeds schakelt tussen hands-on controltaken, het adviseren van collega’s en het 

meedenken op strategisch niveau? Stichting Compassion Nederland is op zoek naar een betrokken 

controller die finance, planning en control naar een hoger niveau brengt.

JE BELANGRIJKSTE TAKEN ZIJN:
• de financiële afdeling (4 collega’s) adviserend en  
 coachend bijstaan in het complete takenpakket van   
 financiële administratie, betalingsverkeer, treasury,   
 interne en externe rapportages en audits, 
 budgettering en monitoring van doelen;
• het Operationeel Team, Strategisch Team, de CEO 
 en de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd 
 adviseren op het gebied van planning, control en   
 financiën;
• het vertegenwoordigen van de organisatie bij externe
 partners in relatie tot je vakgebied, waaronder 
 Compassion International;
• coördineren van of deelnemen in projecten en 
 processen om de organisatie verder te 
 professionaliseren en/of (strategische) doelen in   
 ontwikkeling te brengen;
• in samenwerking met het Proces- en Auditteam 
 bewaken en borgen van de kwaliteit, risico’s en 
 beheersingsmaatregelen, compliance en 
 procesoptimalisatie; 
• periodieke presentaties aan de Raad van Toezicht 
 en de Finance Committee;
• contactpersoon zijn voor de controlerend accountant.

WE VINDEN HET FIJN ALS JE:
• oog en aandacht hebt voor data-integratie;
• kennis en ervaring hebt op het gebied van HR.

WE BIEDEN JOU:
• veel vrijheid om de baan vorm te geven op een manier 
 die bij jou en de organisatie past;
• een hybride werkomgeving waarin een goede balans 
 tussen thuis en op kantoor werken mogelijk is
• een stevige verantwoordelijkheid, waarin je op het 
 gebied van finance en control direct verantwoording 
 aflegt aan de CEO en de Raad van Toezicht;
• een kans om internationaal een rol te vervullen omdat 
 je lid wordt van de Finance Functional Group (het 
 internationale team van finance directors);
• ruimte om zowel de organisatie als je persoonlijke 
 vaardigheden naar een volgend level te brengen op   
 de vakgebieden waar jouw talent ligt.
• als je houdt van het zoeken naar kansen en 
 mogelijkheden terwijl je tegelijk de risico’s scherp hebt; 
• beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel  
 mondeling als schriftelijk;
• een goede beheersing hebt van de Engelse taal.

“Voor mij is de Controller een belangrijke adviseur.  

In de complexiteit die in een internationale NGO met zich 

meebrengt, is het van belang dat ik iemand naast me heb 

die zich niet laat opslokken door de waan van de dag, die 

financieel echt weet van de hoed en de rand en de  

organisatie en RvT op maat adviseert. Het is een  

uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke job.’

Nienke Westerbeek, CEO Compassion Nederland

Omdat onze controller onverwachts gevraagd is om 
wethouder te worden, zoeken wij een controller (24-28 uur).

WIJ ZOEKEN JOU ALS JE:
• hart hebt voor de missie van Compassion;
• meerdere jaren ervaring hebt op het gebied van   
 financiën, planning en control;
• een relevante opleiding of aantoonbare ervaring hebt  
 op minimaal HBO-niveau;
• ervaring hebt met het aansturen/coördineren van 
 (complexe) projecten en processen op het gebied van  
 planning en control (zoals budget-, audit- en 
 monitoringscycli);
• gemotiveerd bent om op verschillende niveaus te 
 schakelen, van uitvoerend tot strategisch;
• het leuk vindt om een brede adviesrol in de 
 organisatie te vervullen en collega’s op relevante 
 vakgebieden met raad en daad bij te staan;
• in een samensturende organisatie je expertise 
 inbrengt en op je collega’s overdraagt;
• als je houdt van het zoeken naar kansen en 
 mogelijkheden terwijl je tegelijk de risico’s scherp   
 hebt; 
• beschikt over goede communicatievaardigheden,   
 zowel mondeling als schriftelijk;
• een goede beheersing hebt van de Engelse taal.



REACTIES 
Ben jij enthousiast geworden? Is deze functie jou op het  
lijf geschreven? Solliciteer dan direct via de button.  
We ontvangen graag je motivatiebrief en eventueel een CV 
t.a.v. Nienke Westerbeek voor 12 juli 2022. Meer weten over 
de vacature of over de cultuur van Compassion? Bel gerust 
met 055 – 599 44 22 of stuur een e-mail met je vraag naar 
vacatures@compassion.nl. Ook kun je via dit e-mailadres het 
functieprofiel opvragen.
De sollicitatiegesprekken proberen we voor de zomervakantie 
te plannen, maar we zijn flexibel. Een assessment kan deel 
uitmaken van de procedure.

COMPASSION
Alles wat we doen, doen we ten dienste van kinderen in 
armoede. In 25 landen nemen ruim 2 miljoen kinderen 
deel aan Compassion-projecten. Dit is niet mogelijk 
zonder de steun van sponsors wereldwijd en de inzet 
van meer dan 8.000 lokale kerken waar Compassion mee 
samenwerkt. Onze lokale medewerkers weten als geen 
ander wat de gevolgen van extreme armoede kunnen 
zijn en kennen de omgeving, de noden en de mensen. 
Op de projecten krijgen kinderen gezonde voeding, 
gezondheidszorg en toegang tot onderwijs. Kinderen 
die worden gesponsord krijgen hulp op alle gebieden 
van hun leven: fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en 
spiritueel. Ieder kind maakt kennis met de onvoor-
waardelijke liefde van Jezus. Compassion Nederland 
maakt deel uit van een wereldwijde beweging die groeit. 
Word jij onderdeel van ons team en werk je mee om nog 
meer kinderen uit armoede te bevrijden?  
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