
 

 
 

 
Ben je ondernemend, communicatief vaardig en in staat om met 
schoolleiders mee te denken over allerlei thema’s op het gebied van 
financieel management? Ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen van 
nieuwe dienstverlening waarmee wij de scholen verder kunnen helpen? 
Dan hebben wij een baan voor je! Wij zoeken namelijk een 
 

(Junior) Financieel adviseur  
(0,8-1,0 FTE) 
 

WAT GA JE DOEN? 
• Je geeft financieel advies en praktische ondersteuning aan met name 

schoolleiders. Zo ondersteun je bij het opstellen van de begroting, 
verzorg je de kwartaalrapportages en adviseer je bij de besteding 
van middelen. 

• Je speelt in op de actualiteiten en ontwikkelingen binnen het 
vakgebied. 

• Je denkt binnen het team mee over de ontwikkeling van nieuwe 
dienstverlening.  

 

WIE BEN JIJ? 
• Je hebt een afgeronde financiële opleiding op HBO/WO niveau. 
• Je bent communicatief vaardig en kunt goed met klanten omgaan.  
• Je bent nauwkeurig en zoekt graag dingen uit.  
• Je stemt in met de grondslag en identiteit van de VGS.  
 

WAT BIEDEN WIJ? 
• Werk dat er toe doet: je ondersteunt scholen zodat zij zich kunnen 

richten op hun taak: het vormen van de kinderen in de school.  
• Een inwerktraject op maat zodat je voldoende kennis hebt van het 

vak.  
• Een positieve, motiverende werksfeer in een team van gedreven en 

betrokken collega’s. 
• Een marktconform salaris en een uitstekend pakket secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 
• Een functie waarin je veel zelfstandigheid bezit en volop 

mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. 

 
HOE ZIET DE SELECTIEPROCEDURE ER UIT? 
De selectieprocedure bestaat uit drie gesprekken. Allereerst heb je een 
gesprek met de manager Financiën en een collega, het tweede gesprek 
met de manager HRM en een afrondend gesprek met de bestuurder.  
 
Geïnteresseerd in de functie? Je kunt je sollicitatiebrief met CV opsturen 
tot uiterlijk D.V. zaterdag 31 augustus 2019 naar de direct leidinggevende 
van deze functie Gerard Klerk (g.klerk@vgs.nl). Voor vragen is hij 
eveneens bereikbaar via dit mailadres of mobiel op 06 40 78 73 03.  
 
We proberen u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging te sturen.  

VACATURE 
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