Senior Adviseur Financiën
met coördinerende taken

Ben jij dé verbinder met innovatief vermogen die nieuw elan brengt in ons team? Denk jij op strategisch
en tactisch niveau mee met je klanten? Heb jij ervaring in de non-profit sector? Dan zoeken wij jou!
Wat ga je doen
Je werkt zelfstandig onder eindverantwoordelijkheid van de teammanager advies bedrijfsvoering. Je bent op
jouw vak- /aandachtsgebied belast met ontwikkeling, advisering, ondersteuning en uitvoering zowel intern
binnen Rijnbrink als extern richting klanten.
Naast de vakinhoudelijke taken ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden van de
vakgroep. Dat betekent dat je de verbindende factor bent tussen teammanager, coördinatoren van de andere
vakgroepen en specifiek de leden van de vakgroep. Je levert een bijdrage aan kwalitatieve impuls van de
vakgroep en de transitie van de bibliotheken. Tevens ben je uitvoerder en voorbereider van de strategische
teamdoelen.
Jij bent
Een daadkrachtige organisator en verbinder met innovatief vermogen. Je beschikt over analytisch en
probleemoplossend vermogen en bent in staat om het verhaal achter de cijfers te zien en mee te nemen in je
advisering richting de externe klanten. Je denkt in kansen en toont ondernemerschap met een goede mix van
flair en lef. Bovendien heb je gevoel voor humor en ben je een gesprekspartner met sociale vaardigheden op
verschillende niveaus. Je kunt worden ingezet op complexe opdrachten op het terrein van advisering, interim
management of het leiden van projecten en geven van trainingen.






Je bent een stevige adviseur en een gesprekspartner met visie voor klanten, bestuur en management
op het gebied van financieel beleid. Ook maak je probleemloos de vertaalslag naar je collega’s en de
praktijk;
Proactief vertaal je complexe maatschappelijke en interne vraagstukken naar concrete en heldere
financiële adviezen en beleid;
Je voert de administratie van meerdere organisaties en verzorgt daarbij financiële rapportages,
budgetten, planningen, jaarrekeningen en begrotingen;
Je onderhoudt interne en externe contacten. Binnen het team neem je het voortouw als het gaat om
het doorontwikkelen van het strategisch en tactisch financieel beleid en de dienstverlening aan de
klanten;
Je rapporteert aan de teammanager Advies Bedrijfsvoering.

Jij hebt



Een afgeronde opleiding BE op tenminste HBO niveau;
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soort gelijke financiële functie;

 Kennis en ervaring op gebied van Planning & Control en risicomanagement.








Ervaring met het financiële pakket Afas is een pre;
Ruime aantoonbare ervaring en deskundigheid in advisering op het gebied van financiën en control
binnen welzijnsorganisatie;
Aantoonbare ervaring met coördinatie op de inhoud van het vak en coaching;
Kennis en ervaring van projectmanagement;
Iemand die de verbinding legt en over de grenzen van het vakgebied kan kijken;
Een senior adviseur met een pragmatische insteek;
Een senior adviseur die beschikt over een rijbewijs en auto. Je werkgebied is Overijssel en
Gelderland.

Wij bieden








Een functie voor 36 uur per week in een betrokken team waar samenwerking en resultaat
centraal staan.
Voldoende mogelijkheden om te blijven leren en ontwikkelen;
Flexibele werktijden.
Een laptop en telefoon.
Gunstige reiskostenvergoeding.
Een contract voor de duur van een jaar waarbij doorgroei naar een vast dienstverband mogelijk
is.
Een salaris conform cao Openbare Bibliotheken afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal
€ 5.082,-.

Waar ga je werken

Rijnbrink is een provinciale ondersteuningsinstelling voor de Bibliotheken en culturele instellingen in
Gelderland en Overijssel. Wij bieden advies en ondersteuning op het gebied van inhoudelijk bibliotheekwerk
en cultuur, educatie en samenleving, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering.
Wij zijn een maatschappelijk betrokken organisatie die grote waarde hecht aan persoonlijke ontwikkeling en
zelfredzaamheid van burgers. Samen met onze maatschappelijke en culturele partners zetten we ons hier
iedere dag voor in. We werken vanuit onze kernwaarden: klantgerichtheid, innovatiekracht, flexibiliteit,
efficiëntie en resultaatgerichtheid.
Leer onze organisatie kennen op www.rijnbrink.nl

Interesse in deze functie?
Reageer dan vóór 5 februari 2018 via work@rijnbrink.nl t.a.v. mevrouw M. van Ham (bestuurder)
o.v.v. Vacature Senior Adviseur Financiën met coördinerende taken.
Wil je eerst nog iets meer weten, dan kun je informatie inwinnen bij:
Yan Hoi, senior adviseur Financiën via yan.hoi@rijnbrink.nl of via 06-54970322 of
Helma Nijenhuis, senior adviseur HRM via helma.nijenhuis@rijnbrink.nl of via 06-83224107.
De eerste gesprekken staan gepland op 22 februari 2018.
De vacature wordt zowel in- als extern opengesteld.

