
Vacature
Beleidsmedewerker financiën

De functie in het kort
Als Beleidsmedewerker financiën adviseert u vanuit uw expertise de bestuurder en de schooldirecteuren over 
de financiën binnen de onderwijsorganisatie. U signaleert en analyseert ontwikkelingen en vraagstukken op 
het gebied van financiën binnen en buiten de organisatie en vertaalt deze in voorstellen. U stelt mede 
(meerjaren) begrotingen op en vraagt subsidies aan.  U houdt zich bezig met vragen over finance en control 
en werkt nauw samen met andere medewerkers uit de staf. U vindt het prettig om in een klein team te werken 
waar de lijnen kort zijn en samenwerking een must is. U stuurt op kwaliteitsverbetering en bespreekt met 
vaste regelmaat de ontwikkelingen en resultaten van de organisatie met uw stakeholders en u draagt, vanuit 
uw expertise en opgaven, bij aan organisatieontwikkelingen. U draagt actief bij aan het opstellen en invullen 
van complexe financiële en bestuurlijke dossiers en de afstemming hierbij met het College van Bestuur.

Competenties en vaardigheden
Onze toekomstige beleidsmedewerker financiën: 
 
 is vaardig in het signaleren en onderzoeken van ontwikkelingen en analyseren van gegevens; 
 is een positief kritische gesprekspartner binnen het bestuursoverleg en voor de schooldirecteuren; 
 kan de juiste prioriteiten stellen; 
 kan analytisch denken; 
 blijft autonoom en heeft een professionele distantie; 
 verwoordt zaken mondeling en schriftelijk op een duidelijke manier; 
     kan prioriteiten stellen, is besluitvaardig en toont daadkracht; 
 is in staat om zaken te borgen; 
 is enthousiast en heeft humor.

32 - 40 uur (0,8-1,0f te). Ingangsdatum zo spoedig mogelijk

Wat vragen wij?
opleiding op hbo-niveau op het gebied van finance; 
gespecialiseerde theoretische en praktische kennis op het gebied van finance en 
control en relevante ontwikkelingen binnen dit gebied en de samenhang met brede 
organisatieprocessen; 
vaardigheid in het voeren van overleg in het kader van de begrotingsvoorbereiding en 
uitvoering; 
inzicht in de financieel-economische, organisatorische en bestuurlijke context en 
consequenties daarvan; 
kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van finance; 
affiniteit met het onderwijs en onderwijs financiën; 
inzicht in de samenhang van finance met overige beleidsterreinen/primair proces; 
inzicht in de verschillende instrumenten, automatiseringssystemen etc.; 
vaardigheid in het coördineren van de begrotingscyclus. 
 
 

Solliciteren?
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Mart 
Hagenaars (beleidsmedewerker p&o) op telefoonnummer 0118 - 65 02 32 . Een 
assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  Uw schriftelijke reactie 
met curriculum vitae kunt u per mail voor 9 juli 2022 richten aan René van der 
Waal (CvB), via personeelszaken@onzewijs.nl.

Onze Wijs biedt:
een organisatie in ontwikkeling met veel ruimte voor professionele inbreng; 
individuele ontwikkelingsmogelijkheden; 
enthousiaste en professionele collega’s; 
een tijdelijk dienstverband voor 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband; 
salaris naar schaal 11 van de cao primair onderwijs; 
aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.


