
Business Controller Investment Management 

Als lid van het team BOM Finance & Control werk je binnen de business teams Brabant Ventures en 

Renewable Energy. In deze business teams worden business development activiteiten aan 

ondernemingen en duurzaamheidsprojecten en de investeringsactiviteiten vanuit de BOM-fondsen 

vorm gegeven.  

Samen met je collega’s van team Finance & Control draag je zorg voor een effectieve en efficiënte 

(financiële) informatiehuishouding. Team Finance & Control vormt daarmee een belangrijke spil in de 

bedrijfsvoering van de BOM. De werkzaamheden bestaan naast de klassieke financiële taken op het 

gebied van planning & control, accounting, treasury, belastingaspecten, wettelijke en financiële 

rapportages ook uit het doorontwikkelen van  de management reporting, de (financiële) analyse van 

de business performance, het risicomanagement en de (on)gevraagde advisering bij strategische of 

business projecten.  

Door het vertalen van (management)plannen en beslissingen van de business teams naar financiële 

consequenties en consequenties voor de prestatieindicatoren, wordt het leadershipteam van de BOM 

in staat gesteld om de team- en organisatiedoelstellingen te realiseren. Centraal hierin staat het 

bewaken van de te behalen business resultaten en de hieraan verbonden kansen en/of risico’s. 

Jouw functie  

Als Business Controller Investment Management ben je de ‘bedrijfsvoeringsadviseur’ voor de 

business teams Brabant Ventures en Renewable Energy. Je coördineert de planning & control 

activiteiten voor deze teams en verzorgt daarbinnen de managementrapportages (kwartaal- / 

fondsenrapportages) en de nog verder uit te werken verschillen- en scenario-analyses. De Business 

Controller Investment Management maakt ‘het verhaal achter de cijfers’ inzichtelijk en zorgt – samen 

met de Manager Finance & Control en de CCO – voor een goede verstandhouding met de financiële 

stakeholders (provincie en ministerie van EZK). 

Tussen juistheid, tijdigheid en volledigheid van (financiële) informatie weet de Business Controller 

Investment Management een goede afweging te maken afhankelijk van het doel cq de noodzaak van 

de informatieverstrekking. Hiermee kunnen de business teams hun ambitie en strategie op effectieve 

wijze realiseren. 

Daarnaast zorgt de Business Controller Investment Management samen met de manager Finance & 

Control voor een effectief risicomanagementproces dat nauw aansluit op de procesinrichting van 

beide business teams. Je brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over mogelijkheden om de 

operationele procesvoering te verbeteren. Tevens neem je pro-actief het voortouw om de functionele 

beheerorganisatie van de investment management applicatie binnen beide teams te optimaliseren.  

Van de Business Controller Investment Management wordt een ‘hands on’-aanpak verwacht, waarbij 

hij / zij steeds de juiste balans zoekt tussen overzicht houden (in control zijn), uitdagen, richting 

geven, vernieuwen, (laten) organiseren en doelen realiseren. Niet alleen voor zichzelf maar vooral 

ook voor de managers van de business teams enerzijds en de collega’s van het Finance & Control 

team anderzijds. Cruciaal hierbij is een open en pro-actieve houding naar de business teams, naar 

haar klantgroepen, naar onze publieke aandeelhouders alsook naar onze samenwerkingspartners.  

Jouw profiel  

Wij zoeken kandidaten met 

 academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur aantoonbaar met een afgeronde opleiding op 

gebied van (business) controlling;  

 minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een zelfstandige business control-rol in middelgrote 

tot grote private ondernemingen;  

 aantoonbare ervaring met de financieel-administratieve kenmerken van investment 

management / venture capital in bedrijfsparticipaties en/of de financiering van 

duurzaamheidsprojecten; 

 brede kennis van en ervaring met het verbeteren van (administratieve) processen waarbij een 

robuuste balans tussen slagvaardigheid en compliance dient te worden bewaakt; 



 ervaring met het functioneel beheer van een procesondersteunende applicaties (CRM, 

workflow, accounting) 

 brede kennis van, ervaring en affiniteit met het werken met administratieve, reporting en BI-

applicaties; bij voorkeur ervaring in het samenwerken met professionele ‘zelforganiserende 

teams in opbouw’ om de proceskwaliteit adequaat te blijven borgen. 

Verder voel je je aangesproken in de onderstaande competenties: 

Cijfermatig inzicht – analytische vaardigheden – initiatief – overtuigingskracht – teamspeler –

organisatie- en omgevingssensitiviteit – plannen en organiseren –executiekracht – oplossingsgericht 

Interesse? 

Heb je interesse in de functie van Business Controller Investment Management bij de BOM en voldoe 

je aan de profieleisen? Mail je sollicitatie, met cv en foto naar Berthe Pleging-Koning, HR Manager, 

via hr@bom.nl. Eventuele inhoudelijke vragen over de functie of het profiel kun je stellen aan Mike 

van Meurs (CFO) via mvanmeurs@bom.nl of 06-46996017.  

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet gewaardeerd. 
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