
  

 

 

 

Calder Werkt aan de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. Dit doen we in 

opdracht van werkgevers of uitkeringsinstanties. We maken diagnoses (fysiek, 

psychisch, taal, competenties etc.), we begeleiden mensen naar een nieuwe baan en 

voeren loonwaarde onderzoeken in opdracht van gemeenten en UWV uit. Werkgevers 

ondersteunen we op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verzuimbegeleiding.  

 

Calder Werkt is in 2017 ontstaan uit een samenvoeging van Aob Compaz, Callant, 

Calder Mobile en Alexander Calder Arbeidsintegratie. Dankzij deze samenvoeging is 

ruim twintig jaar ervaring en kennis binnen het domein Werk samen gebracht in één 

organisatie. Calder Werkt is onderdeel van de Calder Holding, een bundeling van 

bedrijven op het gebied van Zorg, Onderwijs en Werk.  Bij Calder Holding werken 

ongeveer 800 mensen. 

 

Om onze groei verder te ondersteunen zijn wij op zoek naar een:  

 

 

Business Controller (32-40 uur)   

standplaats Utrecht/Zwolle 

 

Doel van de functie 

Calder Werkt heeft een sterke focus op verdere professionalisering én groei van de 

organisatie. Als Business Controller neem je een centrale rol in dit proces. Je bent 

onderdeel van het MT en adviseur en sparringpartner van de directeur. Je bent 

betrokken bij strategieontwikkeling, je analyseert opportuniteiten en risico’s en stelt 

actieplannen op. Je staat aan het roer als het gaat om het monitoren van de KPI's en 

waar nodig voer jij noodzakelijke veranderingen door.  

 

Je werkt graag in een veranderende omgeving, ziet en implementeert verbeteringen 

en je bent gedreven om samen met het managementteam van Calder Werkt de nieuwe 

doelstellingen te realiseren. Tevens stuur je het Bedrijfsbureau van Calder Werkt aan 

en neem je hen mee in veranderingen die noodzakelijk zijn.  Je rapporteert 

rechtstreeks aan de directeur van Calder Werkt.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 De (informatie)behoeften van het management vertalen naar bruikbare 

sturingsinformatie waarin toekomstgerichte informatie belangrijker is  dan 

retrospectieve informatie; 

 Het maken van diepgaande analyses en het uitbrengen van complexe rapportages 

en adviezen; (gevraagd en ongevraagd) 

 Het opstellen en implementeren van KPI's, P&L analyses, analyseren van 

afwijkingen en marges; 

 Je signaleert trends en ontwikkelingen in de markt en je weet deze te vertalen naar 

voorspellingen en aanbevelingen; 

 Je bent verantwoordelijk voor een efficiënt werkend bedrijfsbureau.  



  

 

Wij vragen 

 Een wo-diploma in een bedrijfskundige of economische richting; 

 Minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke rol; 

 Je hebt een sterk analytisch vermogen; 

 Je komt snel tot keuzes en bent in staat deze helder te onderbouwenl;  

 Je hebt een resultaat- en doelgerichte aanpak; 

 Je bent zelfstandig, flexibel, proactief en initiatiefrijk. 

 

Wij bieden 

Een uitdagende en afwisselende baan met volop doorgroeimogelijkheden binnen een 

dynamische en groeiende organisatie. 

 
Verder bieden we jou: 

 
 Een marktconform salaris; 

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling;  

 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur);  

 8% vakantiegeld; 

 Mogelijkheden tot het volgen van opleiding en trainingen;  

 Professionele werkomgeving; 

 Deskundige en betrokken collega’s; 

 Goede balans tussen werk en privé; 

 Laptop en smartphone; 

 Pensioen; 

 Collectieve zorgverzekering; 

 Gratis sportabonnement. 

 

Reageren? 

Herken jij je in bovenstaande vacature? Dan willen we je graag leren kennen. We 

ontvangen graag jouw CV en motivatie via solliciteren@calderwerkt.nl  Wil je eerst 

inhoudelijk meer weten over deze vacature, neem dan gerust contact op met Cristel 

Poortenaar via 088-2701240. Meer over Calder Werkt vind je op www.calderwerkt.nl 

 

Bureaus: we doen het zelf. 
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