Welzijn Lansingerland is een relatief kleine en flexibele welzijnsorganisatie. Zij speelt snel in op wensen en
behoeften van cliënten en op de ontwikkelingen in de samenleving. Met de lokale inbedding koerst Welzijn
Lansingerland erop dat nieuwe vragen en ontwikkelingen steeds vroeger worden gesignaleerd. Wij geloven
erin dat zwaardere zorg kan worden voorkomen als er wordt geïnvesteerd in preventie. Onze locaties
vormen de uitvalsbasis voor het bewerkstelligen van meer sociale cohesie in de wijk. Voor Welzijn
Lansingerland is het van belang dat deze ambitie en inspiratie door de hele organisatie worden ervaren.
Flexibel, ter zake kundig en breed inzetbaar personeel en betrokken gemotiveerde vrijwilligers zijn daar een
belangrijk middel toe. Welzijn Lansingerland biedt professionals en vrijwilligers de ruimte om met grote
zelfstandigheid taken uit te voeren.
Onze nieuwe koerslijnen, waarbij we steeds beter willen inspelen op de behoeftes van burgers
van Lansingerland, vragen goede financiële onderbouwing.
Daarom stellen wij een nieuwe functie open:

Financieel Consulent (28 tot 32 uur p.w.)
Sparringpartner – Hands-on - Ontwikkelaar
Wat ga je doen?
• Je regisseert de Planning en Control cyclus.
• Je werkt mee aan de totstandkoming van de producten uit de P&C cyclus en bewaakt de kwaliteit.
• Je neemt initiatief als je verbetermogelijkheden constateert.
• Je stelt financieel beleid op en houdt de actualiteit in de gaten.
• Je bent financieel adviseur voor de directeur en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
• Je schrijft beleidsmatige en cijfermatig onderbouwde verbetervoorstellen.
•
Je denkt mee over het aanboren van alternatieve financieringsbronnen.
• Je fungeert als intermediair naar het administratiekantoor en in het verlengde hiervan de
accountant.
• Je neemt de organisatie mee in ontwikkelingen en consequenties op financieel gebied bij de
doorontwikkeling van diensten.
Onze nieuwe collega brengt het volgende mee:
• Je hebt een financiële/bedrijfseconomische opleiding op HBO niveau.
• Je hebt affiniteit met bedrijfsvoeringvraagstukken in brede zin, en in het bijzonder op financieel
gebied.
• Je hebt ervaring met projectmatig werken en kunt de rol van projectleider oppakken indien gewenst.
• Je levert je input voor de managementrapportage met financiële en overige gegevens en denkt mee
in de doorontwikkeling van dit dashboard.
• Je hebt affiniteit met de branche.
• Je hebt de vaardigheid om de harde kant van organiseren een plek te geven in onze mensgerichte
organisatie.
Welzijn Lansingerland: http://www.welzijnlansingerland.nl of op Twitter (@WelzijnLL).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Ons aanbod:
Werken bij Welzijn Lansingerland is leuk. Je komt in een team met betrokken collega’s die samen werken
aan een mooi Lansingerland. De functie van financieel consulent is ingeschaald in schaal 8 of 9 (maximaal
€ 4.252,- bij fulltime dienstverband) van de CAO Sociaal Werk, en dat is afhankelijk van jouw opleiding en
ervaring. We starten vooralsnog met een jaarcontract.
Het navragen van referenties kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Interesse?
Ben je benieuwd naar één van onze vacatures, neem dan contact op met Tamara Bruinsma, officemanager.
Zij is bereikbaar op (06) 868 000 17 of per mail tamara.bruinsma@swsl.nl.
Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 20 januari op het hierboven genoemde e-mailadres.

Welzijn Lansingerland: http://www.welzijnlansingerland.nl of op Twitter (@WelzijnLL).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

