Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke zorg, actief in de regio
Zuid-Holland Noord. Met ruim 200 medewerkers bieden wij opvang, verblijf, activering en
begeleiding voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Daarbij hebben we
als doel dat zij hun kracht hervinden of versterken en hun leven weer kunnen opbouwen.
Voor ons team Financiële administratie op het Servicebureau in Leiden en zijn wij op zoek naar:

Enthousiaste en ervaren collega op HBO niveau in de functie van

Adviseur Financiën voor 32-36 uur per week
Ken jij de kneepjes van het financiële vak, voel jij je als een vis in het water op de scheidslijn
tussen administratieve organisatie en contact met medewerkers en externe partners? Dan
lezen wij graag jouw reactie!
Wat ga je doen?
Jij houdt je dagelijks bezig met het op orde krijgen en houden van onze financiële administratie met
oplevering van de jaarrekening als eindproduct. Je draait rapportages en controleert deze voordat je
ze uitzet bij de betreffende collega. De projecten waar jij aan verbonden bent kunnen rekenen op
een gedegen financiële basis. Daarnaast geef je ondersteuning bij de diverse verantwoordingen en
het jaarverslag van de organisatie. Je bent ook de adviseur op het gebied van bedrijfsvoering voor
een aantal toegewezen teams die je voorziet van relevante data en advies.
Je stuurt, samen met je collega’s op het realiseren van afgesproken kwaliteitsdoelstellingen voor het
team en het vertalen van het jaarplan naar een activiteitenplanning voor de financiële administratie.
Je volgt de ontwikkelingen binnen je vakgebied en vertaalt dit waar nodig naar nieuw financieel beleid voor de organisatie. Je werkt nauw samen met de collega’s binnen het team.
Het team bestaat uit twee adviseurs Financiën (waarvan 1 vacature), twee medewerkers Financiën
en een Controller.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•

Je hebt een gericht diploma op HBO niveau;
Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
Je beschikt over boekhoudkundige ervaring en uitstekende vaardigheden op het gebied van Excel
Proactief, pragmatisch en zelfstandig zijn steekwoorden voor jouw manier van werken
Je kunt collega’s op een natuurlijke manier overtuigen en meenemen in een proces.

Wat mag je van ons verwachten?
Bij De Binnenvest zijn we voortdurend in beweging om het werk voor onze cliënten op de beste wijze
te kunnen doen. Onze kernwaarden hierbij zijn: daadkrachtig, innovatief, duurzaam en toegankelijk.
De functie biedt een grote mate van zelfstandigheid. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is ingedeeld in functieschaal 8,
max. € 3.961,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast kom je in een enthousiast team wat er samen de schouders onder wil zetten!

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatie en cv naar wervingenselectie@debinnenvest.nl
Vragen kun je stellen aan Arie Reeuwijk, Controller (06- 2251946) of Trees Pasman, Hoofd Service bureau (06-48796283).
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang

