
 

 

 
 

 
Draag jij met scherpe analyses, strategische inzichten en 
overtuigingskracht bij aan het verbeteren van onze sturing op 
strategie en resultaat ? 
Dan heeft Monuta voor jou een zeer aantrekkelijke functie als Senior 
Business Controller Holding. 
 
 

over Monuta 
 

Monuta is één van de leidende partijen op het gebied van zowel uitvaartverzekeringen als 
uitvaartzorg. Als dienstverlener in uitvaartverzorging en als uitvaartverzekeraar loopt Monuta voorop 
in innovatieve marketing en nieuwe business modellen. Monuta past bewust haar organisatie aan om 
mee te gaan met veranderende klantwensen en marktomstandigheden. Daartoe investeert zij ook 
voortdurend in het opleiden van haar medewerkers. Kernwaarden zijn: daadkrachtig, oprecht en 
empathisch. 
Een dynamisch bedrijf dus, waar met ruim 700 medewerkers, franchisenemers en 
samenwerkingspartners 24/7 de klanten bediend worden vanuit de meer dan 80 vestigingen verspreid 
over het hele land (uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen en kantoren). Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Apeldoorn, waar alle stafafdelingen zijn vertegenwoordigd.  
Monuta kent vanuit haar oorsprong in 1923 een sterke dialoog met de maatschappij en sluit in haar 
dienstverlening aan op actuele maatschappelijke behoeften. In de dynamische uitvaartmarkt gaat zij 
zich door deze ontwikkeling verder onderscheiden als afscheidsspecialist. De missie van Monuta is:  
“Voor iedereen een afscheid met een goed gevoel”.  
Monuta kent een cultuur van continu denken in mogelijkheden en voorzien in klantwensen.  
 
Ter versterking van haar Control team zoekt Monuta een  
 

Senior Business Controller Holding  
 

 

Verantwoordelijkheden ; doelstellingen 
 

• In deze rol heb je een grote impact op de organisatie ; als expert op het gebied van cijfers 
maak je de vertaalslag naar de bedrijfsstrategie. 

• Hiertoe lever je inzicht en advies op basis van forward looking management- en financiële 
informatie.  

• Doelstelling is gerichte sturing op resultaten te bevorderen om daarmee de effectiviteit en 
efficiëntie van Monuta te verhogen, kansen te identificeren en risico’s te beperken.  

• Je levert een bijdrage aan de coördinatie van de business planning bedrijfsbreed. 

• Je draagt ook bij aan verbetering en versimpeling van processen. 

• Je signaleert pro-actief knelpunten en verbeterpunten en komt met verbetervoorstellen. Ook 
bij de uitvoering van verbeterplannen ben je zelf betrokken.  

• Je zet plannen om in smart kpi’s.  
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Het business controlling-team werkt nauw samen met financial control en het management, de 
directie en project-/programmateams. Je werkt als business controller ook samen met andere functies 
buiten Finance om hen te helpen met het identificeren van groeimogelijkheden.  
 

Profiel 
• Je hebt minimaal 7 jaar relevante werkervaring 

• Je beschikt over een wo-diploma in een financiële richting, bij voorkeur RC en/of RA 
gekwalificeerd 

• Je hebt ervaring met transities en veranderingstrajecten 

• Je hebt ervaring met het vertalen van doelen naar sturende management informatie, o.a. 
smart KPI’s 

• Je kunt snel schakelen en je bent communicatief vaardig 

• Je bent pro-actief en geeft ongevraagd en gevraagd je mening 

• Je hebt ervaring met het visualiseren van data middels datatools, zoals PowerBi (visualiseren) 

• Je hebt het potentieel om door te groeien in de organisatie. 

• Het is een pré als je ervaring hebt opgedaan bij een verzekeraar en /of een dienstverlener. 
 

Competenties  
• Overtuigingskracht: jij weet op een stevige en enthousiaste wijze jouw visie over te brengen en 

collega’s mee te krijgen 

• Organisatiesensitiviteit: je weet je feilloos op de verschillende niveaus binnen Monuta te 
bewegen 

• Resultaatgericht: jouw taken vervul je conform afspraak en met groot 
verantwoordelijkheidsgevoel 

• Analytisch en omgevingsbewust: je bent je steeds bewust van de impact van (externe) 
veranderingen op anderen, de business en jouw rol daarin   

• Helicopterview: je overziet het geheel en je gaat in detail waar nodig.  
 

Monuta wil een afspiegeling zijn van de samenleving, binnen alle lagen van onze organisatie. We 
vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt zich thuis, herkend en gerespecteerd voelt. In onze 
werving en selectie kijken we of iemands persoonlijkheid en kwaliteiten matchen met de vereisten 
voor de functie. Het maakt niet uit wat je gender, seksuele geaardheid, religie, arbeidsbeperking of 
culture achtergrond is. 
 
Aanbod 

Hoewel we vooral bekendstaan als een menselijke uitvaartonderneming en -verzekeraar, zijn we 
natuurlijk ook werkgever. Als werkgever hebben we onze mensen veel te bieden. Zo zijn er prima 
arbeidsvoorwaarden, stimuleren we opleiding en groei en vinden we een goede werksfeer belangrijk. 
Een goede werksfeer betekent werk in een professionele, dynamische omgeving waarin iedereen 
zichzelf kan zijn, gerespecteerd wordt en interesse in elkaar heeft. Een bijzondere werkgever waarbij je 
ongeacht de functie op jouw manier bijdraagt aan bijzondere, betekenisvolle dienstverlening. 
Kom jij jouw kennis en ervaring delen met Monuta, dan mag je van ons het volgende verwachten: 
 

• Een marktconform salaris inclusief vakantiegeld 

• Een eindejaarsuitkering ter hoogte van een dertiende maand 

• Een goed inwerktraject en continue studie- en ontwikkelmogelijkheden 

• Een team van ervaren Business, Financial en Concern Controllers bij wie je terecht kunt met al 
jouw vragen. 

• Mogelijkheden en faciliteiten om thuis te kunnen werken en een prima bereikbare werklocatie 
met professionele, fijne collega’s. 
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Voor meer informatie neem contact op met Joost Frequin, Ton van de Steenoven of Dolf de Haan.  

 

 
Joost Frequin 

 +31 (0) 20 219 15 65 

 +31 (0) 6 270 087 55 

 joostfrequin@financialassets.nl 

 
Ton van de Steenoven 

 +31 (0) 20 219 15 65 

 +31 (0) 6 250 821 98 

 tvds@financialassets.nl 

 
Dolf de Haan 

 +31 (0) 20 219 15 65 

 +31 (0) 6 270 939 13 

 dh@financialassets.nl 
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