Stichting VCOG staat voor Ontwikkeling met Lef en Liefde. Kinderen krijgen bij
VCOG een totaalaanbod van opvang, educatie en ontwikkeling op een veilige plek
waar spelen, ontmoeten en leren in samenhang met ouders/verzorgers én
professionals wordt georganiseerd. Wij creëren een warme, veilige en plezierige
omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen
ontplooien en eigenaarschap ontwikkelen over hun toekomst. Wij zijn betrokken bij
en verbonden met onze kinderen, hun ouders/verzorgers, onze medewerkers en de wijken waarin de locaties
staan. Met veilige kinderopvang, kwalitatief hoogstaand onderwijs en goede zorgstructuur begeleiden wij met
liefde, zorg en aandacht onze kinderen steeds weer bij het ontdekken van de wereld. Samen en nooit alleen!

Wij zijn op zoek naar een bevlogen, deskundige

(junior) business controller (0,6 - 0,8 fte)
De (junior) business controller werkt op de afdeling financiën van de VCOG. Deze afdeling maakt deel
uit van het bestuursbureau. Dit bureau bestaat uit de bestuurder en vijf afdelingen; Facilitair,
financiën, HR, Communicatie en Onderwijs & Kwaliteit.

Wij zoeken iemand die:
- Zelfstandig de (IKC) directeuren ondersteunt bij de budgetbewaking
- Samenwerkt met de administratieve medewerkers van de kindcentra
- Het nieuwe begrotingsproces mede ontwikkelt en implementeert
- Taken op de financiële administratie optimaliseert
- Initiatief toont en werkzaamheden naar zich toe trekt
Wat vragen wij?
- Een relevante HBO opleiding
- Ervaring met applicaties Exact online, Proactive en Cogix is een pré
- Een initiatiefrijke, zelfstandige werkhouding
- Een teamspeler
- Flexibel inzetbaar op bestuursbureau en “onze scholen” in de stad Groningen
Wat bieden wij?
Een afwisselende en uitdagende functie in een onderwijs- en opvangorganisatie die volop in
ontwikkeling is in een tijd van grote integrale onderwijsveranderingen en innovaties. Op het VCOG
bestuursbureau werken we nauw samen met aandacht en ruimte voor elkaar. De functie wordt
ingeschaald in salarisschaal 10 conform de geldende CAO voor het PO. We bieden in eerste instantie
een aanstelling voor een jaar.
Procedure
Je kunt je sollicitatie en CV richten aan de financiële controller, Ben Auf der Haar, door te mailen naar
b.aufderhaar@vcog.nl. De reactie dient uiterlijk 27 juni 2022 in ons bezit te zijn.
Inlichtingen kun je inwinnen bij Ben Auf der Haar.
De vacature wordt intern en extern uitgezet.

