
   

 

 

 

 

 

 

FUNCTIEPROFIEL 
 

Senior Business Controller 
“Stevige en analytisch sterke businesspartner” 

 
Standplaats: Zwolle   
 

 
1. ENERGIEWACHT 
 
Energiewacht BV is per 1 januari 2021 de nieuwe naam van hét servicebedrijf van Essent in 
Noordoost Nederland. Energiewacht BV is een bundeling van krachten van Energiewacht Groep 
in Zwolle, Energiewacht NV in Assen en Geas Energiewacht in Enschede. Daarmee groeit het 
bedrijf door naar een sterke, op verduurzaming gericht multi-services bedrijf, met de ambitie 
om marktleider te worden van Noordoost Nederland. 
 
De professionele en specialistisch opgeleide medewerkers maken verduurzaming begrijpelijk en 
bereikbaar voor iedereen. Zij helpen klanten met de juiste keuze om zo hun huis of bedrijfspand 
duurzaam en energiezuinig te maken met als doel de CO2-uitstoot te verminderen en de 
volgende stap te zetten in de energietransitie. Dit doen zij door het aanbieden van en adviseren 
over energiebesparende en duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie, 
warmtepompen, verwarming, service & onderhoud en installatie. Kortom, Energiewacht 
voorziet in een totaalpakket aan energieoplossingen uitgevoerd door een top team aan 
medewerkers! 
 
Energiewacht wil een voorbeeld zijn in het gebruik van duurzame technologie voor het 
binnenklimaat. Daarom stimuleren zij initiatieven op dit gebied en nemen ze hierin het 
voortouw. 
Energiewacht is werkzaam in Overijssel, Friesland, Drenthe, Groningen, Utrecht, Noord-Holland, 
Flevoland en Gelderland. In totaal werken er circa 1000 medewerkers verspreid over 14 
vestigingen. Binnen Energiewacht vind je een no-nonsense cultuur, werkt men met informele 
korte lijnen, is men behulpzaam en hebben ze de overtuiging dat ze Samen Meer bereiken. 
 
De nieuwe organisatie is nog volop in ontwikkeling en er is een grote gedrevenheid om de 
ambities te realiseren. Bij Energiewacht zit je in het hart van de verandering en krijg je de 
mogelijkheid om mede vorm te geven aan de nieuwe organisatie.  
 
Naar de website: https://www.energiewacht.nl  
 
Plaats in de organisatie 
Energiewacht is een compacte en informele organisatie. Binnen de afdeling Financiën & Control 
zijn de teams Administratie, Financial Control en Business Control gepositioneerd. De senior 
business controller rapporteert aan/werkt onder leiding van de manager Finance & Control en 
werkt binnen het team nauw samen met de business controller en de business/data analist. 

https://www.energiewacht.nl/


   

 

 

 

 

 

 

2.  FUNCTIE, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Als senior business controller biedt je optimale ondersteuning en richting aan de business van 
Energiewacht door het leveren van managementrapportages, vooruitkijkende analyses en 
performance management (stuurinformatie).  
Binnen Energiewacht word je het financiële geweten en help je als analytisch sterke en 
onafhankelijke business partner mee om de groei, doelstellingen en ambities van de organisatie 
te verwezenlijken. Je zorgt voor een snelle en slimme informatievoorziening richting alle interne 
partijen, waarbij je het MT jouw input en advies geeft. Jij bent in staat om de organisatie op 
basis van jouw scherpe analyses effectief te sturen, beheersen en verbeteren. 
 
Als geen ander weet je de link te leggen tussen de cijfers en de business en ken je de 
achtergronden van de bedrijfsresultaten. Naast analyses van gerealiseerde resultaten ben je 
actief betrokken bij budgettering en forecasting processen. Je werkt nauw samen met de 
Financial Controllers en je werkt actief mee aan het verder verbeteren van de systemen en 
rapportages. Je initieert of werkt mee aan bedrijfsbrede verbetervoorstellen en geeft hier 
leiding aan en/of draait mee in projectteams, veelal op het snijvlak van de running business en 
IT. 
 
Samengevat zijn je taken/verantwoordelijkheden; 

 Vooruitkijken: Management informatie gebaseerd op betrouwbare schattingen en 
forecasts, budget realisatie, etc. Genereren van financiële stuurinformatie; 

 Project & Cost Controlling: Analyseren, challengen en ondersteunen van de business op 
verschillende gebieden zoals business cases, investeringsvoorstellen, project uitgaven. 
Uitkomsten matchen met gemaakte afspraken. Opstellen van calculaties bij (complexe) 
sales trajecten; 

 Performance Management: Uitvoeren en ondersteunen van benchmark onderzoek, 
afwaarderingsanalyses, analyseren, ontwikkelen en monitoren van KPI’s, managen van 
synergie en verbeterprogramma’s; 

 Business Partnering: Adviseren en ondersteunen van business management door te 
participeren in afdelingsmanagement team, business projecten, uitvoeren van ad hoc 
verzoeken en het ontwikkelen van business kennis. Hierbij (on)gevraagd overzichten 
genereren; 

 Planning & Control cyclus: Voorbereiden en uitvoeren van de planning & Control cyclus.  
 
Extra uitdaging 
Energiewacht is volop bezig met de verdere integratie van de drie afzonderlijke bedrijven. Dit 
brengt een bijzondere dynamiek, energie en saamhorigheid met zich mee en ook de nodige 
uitdagingen. Ook de senior business controller heeft een belangrijke rol in deze. Het 
(door)ontwikkelen van eenduidige rapportages, dashboards, KPI’s en het leveren van de nodige 
input voor de periodieke Performance Dialogues zijn hier enkele voorbeelden van. Maar 
daarnaast wordt van de senior business controller ook een belangrijke bijdrage verwacht bij de 
realisatie van één ERP-systeem (nu nog circa zes afzonderlijke systemen). 
 
  



   

 

 

 

 

 

 

3. PROFIEL 
 
Je hebt een Hbo/WO opleiding zoals bedrijfskunde of economie en je acteert aantoonbaar op 
een academisch niveau. Een opleiding tot register controller (RC) strekt tot aanbeveling. Je hebt 
inmiddels een aantal jaren op een senior level ervaring opgedaan waarbij advisering van het MT 
tot je taken behoorde en termen als “house in order” en “Lean” zijn bekende en aansprekende 
begrippen voor je. Bij voorkeur heb je ervaring in een technische service, productie en/of 
projecten omgeving en heb je een gedegen track record in het inrichten van systemen. 
 
Vak- of bedrijfsspecifieke kennis: 

 Kennis van business en primaire bedrijfsprocessen van een Multi Service Bedrijf 

 Kennis van ERP systemen en geautomatiseerde financiële systemen 

 Brede kennis van financiële/fiscale/risk management kaders 

 Microsoft Office, Excel, BI-tooling en Powerpoint 
 
Competenties en persoonlijke kwaliteiten 

 Communicatief sterk met de juiste adviesvaardigheden; 

 Analytische sterk met een goed conceptueel vermogen; 

 Samenwerkingsgericht en verbindend; 

 Overtuigingskracht, kunnen omgaan met weerstand en staan voor je standpunt; 

 Onafhankelijk, zelfstandig en proactief; 

 Creatieve, innovatieve en proactieve manier van denken; 
 Hands on, respectvol en mensgericht. 
 
Contacten 

 Je adviseert MT leden in de business; 

 Je participeert in projecten binnen SP E+ domein; 

 Je werkt nauw samen met Controlling van Essent; 

 En tenslotte raadpleeg je waar nodig de specialisten binnen Essent op fiscaal, financieel 
en riskmanagement gebied. 

 
 
5. ENERGIEWACHT BIEDT JE 
 
Als senior business controller bij Energiewacht krijg je de gelegenheid om bij te dragen aan de 
verdere groei van de organisatie en help je mee om de ambitie om marktleider te worden te 
verwezenlijken.  
 
Energiewacht is een goede werkgever met betrekking tot het toepassen van sociaal beleid. Het 
bedrijf heeft goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen en 
maakt geen onderscheid tussen mensen in loondienst en flexwerkers. Op het gebied van 
ontwikkeling en opleiding investeert Energiewacht in haar mensen, maar ook op het vlak van 
gezond zijn en gezond blijven.  
  



   

 

 

 

 

 

 

 
   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Geert-Jan Plette 
Senior consultant BeljonWesterterp 
06-22421363 
geertjan.plette@beljonwesterterp.nl  


