
 

Per direct gezocht: Junior Controller! 

voor 24 tot 32 uur per week  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Als Junior Controller bij De Linge verricht je o.a. financieel administratieve 
werkzaamheden en bied je ondersteuning ten aanzien van de maandafsluiting, 
rapportages en de jaarrekening. Daarnaast werk je vaak aan vraagstukken die 
variëren van het in kaart brengen van processen tot aan het maken van 
procesbeschrijvingen en audits. Een vlotte persoonlijkheid, ambitie en goede 
communicatieve skills zijn een must. 

Het eerste jaar een tijdelijk dienstverband met een optie op een vast dienstverband 
en de mogelijkheid je continu te blijven ontwikkelen. 
Als je ons De Linge team komt versterken combineer je voordelen van de zekerheid 

 
Ben jij een Assistent Accountant of Junior Controller met behoefte aan 

afwisseling in je werk? Bij De Linge kun je je ontwikkelen binnen het 
finance-vakgebied en een kijkje nemen in keukens van het Primair 

Onderwijs en de Kinderopvang. Wil jij investeren in je eigen toekomst en 
ontwikkeling, heb je zin in een nieuwe uitdaging en  

werkomgeving en ben je op korte termijn beschikbaar?  
Neem dan contact met ons op. 

 
 



van een jaarcontract met de voor jou nodige afwisseling van nieuwe uitdagingen in 
de kinderopvang en het onderwijs. Inhoudelijk ontwikkel je jezelf continu door jezelf 
bij te scholen en het volgen van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied. Hiervoor 
krijg je van ons de benodigde ruimte. Jouw persoonlijke ontwikkeling vinden ook wij 
heel belangrijk en daarom kan jij gebruik maken van een passend opleidingsbudget.  

 

Wat bieden we jou? Wat vragen we van jou? 
  

 
• Een uitdagende, dynamische loopbaan bij 

een professionele en informele werkgever. 
• Een marktconform salaris. 
• 24 tot 32 uur per week. 
• Een goede pensioenregeling. 
• Verlofregeling conform cao onderwijs, 8% 

vakantiegeld en daarbovenop een 
structurele eindejaarsuitkering. 

• Een jaarcontract met de intentie tot een 
langdurige samenwerking. 

• De mogelijkheid tot het volgen van 
vakgerichte opleidingen. 
  

 

 

 Je hebt 1-3 jaar ervaring als Assistent 
Accountant of Junior Controller. 

 Je hebt een HBO-opleiding 
Bedrijfseconomie, Finance & Control of 
Accountancy. 

 Je bent woonachting in de regio Arnhem en 
Nijmegen. 

 Je bent gedreven, analytisch sterk, 
communicatief vaardig, klantgericht, 
proactief en toont lef. 

 Je hebt sterke affiniteit met de publieke 
sector. 

 Je bent liefst op korte termijn beschikbaar. 
 
Spreekt deze vacature je aan? 
Stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar: Albert 
Witte (Controller) via a.witte@delinge.nl. 
 
Meer informatie over de vacature?  
Mail je vragen naar a.witte@delinge.nl of bel 
rechtstreeks met Albert Witte: 06-8362 6162. 
Meer informatie over Stichting De Linge lees je 
op www.delinge.nl. 
 
 

 

Stichting De Linge in Huissen: 
 
 Heeft zeven Integrale Kindcentra 

(IKC’s), een basisschool Dalton-
onderwijs en een SBO-school. 
 

 Heeft locaties in diverse kernen in 
gemeente Lingewaard. 
 

 Is een energieke en gedreven 
organisatie.  
 

 Biedt je de ruimte en tools om je te 
ontwikkelen en door te groeien binnen 
je vakgebied!  
 

 Gelooft in ambities en wensen van 
medewerkers en collega’s en het 
ontwikkelen van talent. 

mailto:a.witte@delinge.nl
http://www.delinge.nl/

