vacature
Hoofd financiële administratie
24-28 uur/week (m/v)

De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (de M.O.S.) is een brede welzijnsorganisatie. Het
doel van de M.O.S. is om mensen, organisaties, wijken en dorpen met elkaar te verbinden. Om dit
doel te bereiken werkt de M.O.S. samen met verschillende organisaties, instanties en burgers. Per 1
januari 2018 heeft de M.O.S. haar afdeling peuterspelen ondergebracht in de Stichting Oink! Samen
hebben M.O.S. en Oink! 105 medewerkers in dienst.
Ben je ervaren en heb je graag de verantwoording over de gehele financiële- en salarisadministratie
van Oink! en de M.O.S.? Heb je affiniteit met de doelstelling van de M.O.S.?
Dan ontvangen we graag je reactie!
Hoe ziet jouw takenpakket er verder uit?
• Je stuurt 4 financieel- administratief medewerkers aan;
• Je stelt management rapportages op;
• Je verstrekt informatie/rapportages aan de managers;
• Je bent eindverantwoordelijk voor de grootboekadministratie en de crediteuren- en
debiteurenadministratie;
• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de begrotingen, de jaarrekening en
periodieke financiële rapportages;
• Je legt verantwoording af aan de directeur bestuurder.
Jouw profiel:
• Je hebt een afgeronde relevante Hbo-opleiding;
• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als eindverantwoordelijke van de financiële
administratie;
• Je bent cijfermatig en analytisch sterk en zorgvuldig;
• Je bent sociaal en communicatief vaardig;
• Je hebt ervaring met Microsoft Excel, Word en Exact;
Aanbod
• Een veelzijdige baan binnen een organisatie die midden in de samenleving staat;
• Aandacht en ruimte voor inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling;
• Arbeidsvoorwaarden, conform CAO Sociaal Werk. De functie wordt gewaardeerd in schaal 9;
• Een aanstelling voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
Informatie en solliciteren:
Indien je meer informatie over deze functie wenst, kun je contact opnemen met Rachel van den
Hoogen, directeur bestuurder, tel: 0512 – 515598.
Je reactie en CV kun je tot en met 15 juli mailen naar: vacature@mosweb.nl, onder vermelding van:
vacature ‘Hoofd financiële administratie’.

De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdagochtend 20 juli 2018. Een mogelijke tweede ronde is
gepland op woensdagochtend 25 juli 2018. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.
Je dient in het bezit te zijn van een VOG.

