Adviseur financiële bedrijfsvoering (32 uur)
Wij zijn op zoek naar een pro-actieve financiële adviseur.
Biblionet Drenthe
Biblionet Drenthe bestaat uit negen gemeentelijke bibliotheekorganisaties, de provinciale
ondersteuningsinstelling voor alle Drentse bibliotheken en een professionele backoffice. We zijn een
deskundige partner als het gaat om verbetering van digitale vaardigheden van burgers, de aanpak
van laaggeletterdheid en projecten voor het onderwijs. Bij ons werken 138 medewerkers, samen
met ongeveer 500 vrijwilligers.
Vanuit de strategische visie De Vindplaats werkt Biblionet Drenthe aan een platform waar bewoners
van Drenthe elkaar kunnen ontmoeten, zich volop kunnen ontspannen, de wereld om zich heen
kunnen ontdekken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.
Functie
Binnen het team van financiën werk je samen met vier collega’s en vervul jij de rol van businesspartner. Jij adviseert op tactisch niveau en rapporteert aan de manager financiën.
Jouw rol;
Samen met je collega adviseer je op een proactieve manier het management met betrekking tot
financieel gerichte vraagstukken en de P&C-cyclus. Je kent het “verhaal achter de cijfers” en draagt
zorg voor de “cijfers achter elk verhaal”. Jij bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de
begroting en verliest bij de advisering de bestuurlijke verhouding, politieke context en de gevolgen
op de bedrijfsvoering niet uit het oog. Daarnaast signaleer, analyseer en adviseer je (gevraagd en
ongevraagd) over risico’s, ontwikkelingen en wijzigingen in beleid op zowel inhoudelijk als
financieel gebied. Jij bent als ‘adviseur’ het eerste aanspreekpunt voor de managers. Daarnaast
lever je een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van het financiële beleid/P&C van de
stichting.
Voor de functie is het van belang dat jij;
Een vernieuwende, creatieve, zelfstandige, oplossingsgerichte sterke persoonlijkheid bent, die op
basis van natuurlijke senioriteit in een sfeer van goede harmonie resultaten boekt. Je vindt het leuk
en belangrijk om collega’s te ondersteunen in hun ontwikkeling. Je bent resultaatgericht en staat
stevig in je schoenen. Daarnaast durf je kritisch te zijn, heb je een natuurlijk overwicht, laat je je
niet leiden door de ‘gevestigde orde’ en beschik je over een gezonde dosis nieuwsgierigheid.
Verder is het van belang dat jij in het bezit bent van:

een hbo werk- en denkniveau;

een afgeronde hbo-opleiding in een financieel-economische richting, aangevuld met trainingen
op het vlak van adviesvaardigheden, rol van business-partner en projectmanagement

ruime ervaring als adviseur in tactische rollen

ruime kennis in het opstellen van financiële analyses en concept jaarrekeningen

kennis van AFAS is een pré

uitstekende beheersing van Excel
Wat kun je van ons verwachten?
Een boeiende functie in een sterke veranderende organisatie waar samenwerking, innovatie en
resultaat centraal staan. De ruimte om zaken aan te pakken en je professionaliteit te laten zien.
In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract aan, met de mogelijkheid tot verlenging.
De salariëring is conform de CAO Openbare Bibliotheken schaal 9.
Heb je vragen of wil je gelijk solliciteren?
Mail dan je cv en motivatie vóór 28 juli a.s. naar solliciteren@biblionetdrenthe.nl
Wil je inhoudelijk meer informatie neem dan contact op met Agnes Strijks,
manager financiën, 088 012 8002.
Gesprekken vinden in principe plaats in week 33. Mocht je dan afwezig zijn i.v.m. vakantie geef dit
dan aan in je brief.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

