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Resultaatgebieden 

1. Bijdrage Bedrijfsbeleid 
Draagt bij aan de ontwikkeling van het bedrijfsbeleid en aan de realisatie daarvan en 
adviseert de Directie met betrekking tot de strategie ten aanzien van het eigen 
aandachtsgebied. 

2. Financieel Beleid 
Ontwikkelt het financieel beleid en draagt zorg voor de implementatie ervan binnen 
de gehele organisatie. 

3. Planning & Controle 
Draagt zorg voor de coördinatie van het budgetterings- en rapportageproces, met 
behulp van beschikbare modellen en instrumenten. 

4. Managementinformatie 
Draagt zorg voor consolidatie van financiële gegevens, verzorgt tijdige en accurate 
managementrapportages en adviseert de Directie en het Management Team. 

5. Financiële Verslaglegging 
Draagt zorg voor opstelling van de financiële verantwoording in de jaarrekening, 
conform de wettelijke voorschriften. 

6. Treasury 
Monitort en beoordeelt financiële risico’s en draagt zorg voor de financiering van het 
bedrijf op lange en korte termijn. 
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Functiefamilie 
 

Financieel Economische Zaken 

Functienummer 
 

35.05.180 

Versie 
 

Maart 2011 

Organisatorische context 
 

 
Doel van de functie 

Rapporteert aan de Directie en is lid van het Management 
Team. 
 

Ontwikkelt en draagt zorg voor realisatie van het financieel 
beleid, in lijn met de strategie van het bedrijf, in 
samenwerking met het Management Team en in 
afstemming met de Directie, om financiële risico’s te 
beheersen en financiële middelen optimaal te verkrijgen en 
aan te wenden.
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 7. Investeringen 
Draagt zorg voor de beoordeling van investeringsaanvragen vanuit de organisatie en 
adviseert de Directie en het Management Team daarover. 

8. Organisatie-inrichting 
Draagt zorg voor optimalisatie van de organisatie-inrichting van de afdeling. 

9. Leidinggeven 
Draagt zorg voor de aanname, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers, 
binnen de kaders van het Personeel & Organisatiebeleid. 

 
Functie-eisen 
 
WO werk- en denkniveau met circa 6-10 jaar werkervaring. 

 
Differentiërende factoren voor functie-indeling 
 
 De functie kan een niveau hoger uitkomen indien naast de financiële portefeuille 

de functie ook voor andere portefeuilles verantwoordelijk is (zoals facilitair, ICT of 
juridisch) en/of indien de bedrijfsomvang groter is dan € 90 miljoen. 
 

 De functie kan een niveau lager uitkomen indien de functie geen MT-lid is en 
geen vakgebied-overschrijdende bijdrage aan opstelling van de bedrijfsstrategie 
verwacht wordt. 


