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Resultaatgebieden 

1. Bijdrage Financieel Beleid 
Draagt bij aan de formulering en uitvoering van het financieel beleid, onder leiding 
van de Manager van de afdeling. 

2. Afdelingsplan 
Ontwikkelt een jaarlijks afdelingsplan met budget en doelstellingen, afgeleid van het 
financieel beleid, en stelt regelmatige voortgangsrapportages op met betrekking tot 
de resultaten. 

3. Financiële Administratie 
Draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van de financiële administratie 
(boekhouding) van het bedrijf, binnen de geldende richtlijnen en procedures. 

4. Financiële Systemen 
Optimaliseert financiële systemen en procedures, binnen de richtlijnen voor de 
administratieve organisatie. 

5. Cashmanagement 
Analyseert en beheert de liquiditeitsstromen van de organisatie en rapporteert 
hierover. 

6. Bedrijfseconomisch Advies 
Ontwikkelt financiële en bedrijfseconomische voorstellen op verzoek van het 
Management Team en adviseert hierover. 

7. Organisatie-inrichting 
Draagt zorg voor optimalisatie van de organisatie-inrichting van de afdeling. 
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Doel van de functie 

Rapporteert aan de Manager van de afdeling. 
 

Draagt zorg voor een effectieve en efficiënte organisatie 
van de financiële administratie en verstrekt 
bedrijfseconomisch advies aan het Management Team, 
binnen de kaders van het financieel beleid, om de 
inzichtelijkheid en beheersbaarheid van financiële positie 
van de organisatie te kunnen waarborgen. 
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 8. Leidinggeven 
Draagt zorg voor de aanname, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers, 
binnen de kaders van het Personeel & Organisatiebeleid. 

 
Functie-eisen 
 
HBO werk- en denkniveau met circa 5-10 jaar werkervaring. 

 
Differentiërende factoren voor functie-indeling 
 
 De functie kan een niveau hoger uitkomen indien de functie ook verantwoordelijk 

is voor financieel-economische en bedrijfskundige risicoanalyses gericht op de 
korte en lange termijn en/of inrichting en optimalisatie van de gehele 
administratieve organisatie. 
 

 De functie kan een niveau lager uitkomen indien van de functie geen herkenbare 
bijdrage aan ontwikkeling van het financieel beleid wordt verwacht en/of als de 
functie verantwoordelijk is voor de financiële administratie van een 
bedrijf(sonderdeel) met een omzet kleiner dan € 10 miljoen. 


