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Betreft: Sollicitatie Controller 
 

Geachte mevrouw Vermaat, 
 
U zoekt een enthousiaste controller en dat is exact de functie waar ik naar zoek.  
Ik zal u er in deze brief van overtuigen, waarom ik denk dat ik die vakbekwame allround controller 
ben waarnaar u zoekt. 
 
Ik ben een controller met oog voor cijfers, voor de bedrijfsprocessen en voor de mensen met wie ik 
samenwerk. Graag zou ik mijn talenten in een maatschappelijk relevante organisatie inzetten en 
verder ontwikkelen. Daarom solliciteer ik bij uw organisatie.  
 
Na het afronden van mijn hbo-opleiding bedrijfseconomie, werk ik nu bijna vier jaar als controller bij 
Price Waterhouse Coopers.  
Ik ben verantwoordelijk voor het maken van de jaarrapportages en de jaarplannen voor vijf 
afdelingen. Daarnaast adviseer ik over een resultaatgerichte inrichting van de administratieve 
organisatie.  
 
In mijn huidige baan heb ik ervaren hoe ik mijn enthousiasme kan inzetten in mijn werk. Een 
klantgerichte houding en inlevingsvermogen in de behoeftes van managers is, heb ik gemerkt, veel 
effectiever dan regels en procedures opstellen voor de aanlevering van gegevens. Regels zijn 
natuurlijk belangrijk, maar het belang van de mensen voor wie je ze maakt, staat in mijn visie voorop.  
 
Het moderniseren van de administratieve organisatie is me in mijn huidige baan uiteindelijk zelfs bij 
de taaiste afdelingen gelukt, door juist die instrumenten te ontwikkelen die aansluiten op de éigen 
behoefte aan inzicht van managers.  
Doordat ik voor dit veranderproject buiten mijn eigen terrein heb gewerkt en de organisatie van 
andere afdelingen goed heb geanalyseerd, zal ik ook direct effectief aan het werk kunnen in uw 
organisatie.  
 
Wat me ten slotte aantrekt in de door u geboden baan is de mogelijkheid mijn 
managementvaardigheden verder te ontwikkelen. Tijdens een lange ziekteperiode verving ik mijn 
manager. Hij was na zijn herstel blij dat hij meteen verder kon werken, aan een leeg bureau. Mijn 
collega's waardeerden mij vooral, omdat ik goed kan luisteren, een coachende houding heb en op 
directe, maar toch tactvolle wijze feedback geef op hun werk.  
 



 

 

Hoewel ik een echte Amsterdammer ben, kom ik toch graag naar Den Haag voor een gesprek waarin 
ik mijn enthousiasme over deze baan verder toe kan lichten. 
Met vriendelijke groet, 
 
Rosanne van der Heide 
 
Bijlage: CV 


