
Als adviseur financiën fungeer je als adviseur en sparringpartner voor het 
college van bestuur en de schooldirecteuren. Je adviseert en ondersteunt ten 
aanzien van (de uitvoering van) het financiële beleid, begroting en ontwikkelt 
in samenwerking met je collega’s beleid met betrekking tot de bedrijfsvoering 
en meerjarenformatiebeleid. 

Jouw inzet en expertise is ontzettend relevant voor ons onderwijs. Als adviseur financiën:
• ben je verantwoordelijk voor accurate, tijdige en volledige managementinformatie, zodat 
 alle interne en externe stakeholders op het juiste moment beschikken over de juiste data;
• stel je, samen met de directies en collega-adviseurs de kadernota, begroting, meerjaren-
 ramingen en formatieprognoses op;
• bewaak je de samenhang tussen (meerjaren-)beleid en de financiën op de scholen;
• maak je analyses en bespreek je managementinformatie met de schooldirecties en het cvb;
• werk je samen met je collega-adviseurs van het stafbureau, de accountant en het admini-
 stratiekantoor. 

Wat bieden wij?
• Een dynamische en afwisselende functie in een prettige werkomgeving binnen een klein 
 en betrokken team; 
• een organisatie waar bestuur en directeuren op professionele wijze met elkaar samenwerken;
• veel mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en professionalisering;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 10,7 vakantieweken per jaar, een eindejaars-
 uitkering van 8,33% en fiscaal voordeel voor fitness, een fiets of mobile device;
• inschaling in salarisschaal 11 van de CAO voor het primair onderwijs, met een maximum 
 van € 5.329 bruto per maand.
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Wij vinden het belangrijk dat je:
• affiniteit hebt met het protestants christelijk (primair) onderwijs en kennis van relevante 
 wet- en regelgeving. Werkervaring in het primair onderwijs is een pré; 
• makkelijk schakelt tussen uitvoerende, adviserende en strategische taken;
• relevante ontwikkelingen en mogelijkheden signaleert en deze vertaalt naar financieel 
 beleid en mogelijkheden en kansen voor de organisatie;
• communicatief sterk bent, als sparring partner de kritische vragen stelt en daarbij stijl 
 en toon afstemt op de situatie;
• een enthousiaste en betrokken collega bent die past in een warm, klein team;
• een pro-actieve sparring partner en klankbord bent voor het cvb;
• een HBO+/ academisch denk- en werkniveau hebt en relevante werkervaring.

Informatie
Bij deze profielschets vind je een functieprofiel van de functie van adviseur financiën. Voor 
nadere informatie kun je contact opnemen met Marjan Tomassen, plv. College van Bestuur
SPCO Groene Hart: (0348) 432334 of (06) 48602655.

Procedure
Graag ontvangen wij jouw cv met beknopte motivatiebrief per e-mail via hr@spco.nl. 
De brief kan gericht worden aan Marjan Tomassen. Een assessment kan onderdeel uitmaken 
van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

SPCO Groene Hart is een protestants-
christelijke onderwijsstichting met 
13 basisscholen in Woerden en omgeving. 
Onze leraren, directeuren en onderwijs-
ondersteunend personeel zetten zich 
met een groot hart voor kinderen in voor 
kwalitatief goed onderwijs. We zijn trots 
op onze scholen en de goede onderwijs-
resultaten. 

De organisatie wordt ondersteund door 
het stafbureau. Zes medewerkers zetten 
zich actief in om onze scholen te onder-
steunen op het gebied van secretariaat, 
personeel, financiën, onderwijs & kwaliteit 
en opleiden in de school.


