Stichting De Verre Bergen (SDVB) is voor een organisatie in
oprichting op zoek naar een hands-on financieel professional voor
de functie Hoofd Bedrijfsvoering. Ben jij de financiële professional
die wij zoeken voor deze unieke uitdaging om mede vorm en
uitvoering te gaan geven aan de financiële processen binnen een
geheel nieuwe organisatie?
Wie zijn wij?
Stichting De Verre Bergen
Stichting De Verre Bergen (SDVB) is een Rotterdamse filantropische organisatie die kennis en kapitaal voor
gedurfde ideeën beschikbaar stelt. Sinds 2011 zet SDVB zich in voor een sterker en beter Rotterdam door
het bedenken, uitvoeren en onderzoeken van diverse maatschappelijke programma’s. De programma’s
hebben met elkaar gemeen dat ze op een vernieuwende manier maatschappelijke vraagstukken
aanpakken.
De basisschool in Zuidwijk
Een nieuw initiatief is de basisschool in Zuidwijk in Rotterdam-Zuid. De school heeft extra aandacht voor de
groei van iedere leerling en extra ruimte voor leerkrachten om zich verder te professionaliseren. Door een
eigen school van de grond af op te bouwen, kan SDVB met meer bewegingsruimte zaken anders
aanpakken.
De school wordt particulier bekostigd door SDVB. De leerlingpopulatie zal een afspiegeling vormen van de
wijk. De basisschool start kleinschalig met groep 1 en breidt jaarlijks uit met één nieuwe jaargroep. De
school opent naar verwachting in het begin van 2020. Naast het starten van een basisschool breidt het
initiatief de komende jaren mogelijk uit met andere organisatieonderdelen. SDVB blijft nauw betrokken bij
de school en zal eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering en kwaliteit nemen.
Het team van de basisschool wordt momenteel gevormd. Nu we een onderwijskundig leider en
groepsleerkrachten hebben geworven, zijn we op zoek naar een financieel professional voor de functie
Hoofd Bedrijfsvoering die mede vorm en uitvoering gaat geven aan de financiële processen binnen de
nieuwe schoolorganisatie.
Wat ga je doen?
We bevinden ons in de opstartfase van de organisatie en daarom moet nog veel ontwikkeld worden. In de
eerste maanden houd je je voornamelijk bezig met het opzetten van de financiële administratie van de
stichting, het ontwikkelen van het grootboek en lever je een actieve bijdrage aan het opstellen van het
financieel beleid. In de eerste paar jaar werk je als enig teamlid met een financiële achtergrond. Wanneer
de organisatie groeit word je mogelijk onderdeel van een klein team dat zich bezighoudt met financiën en
HR.
In je werk schakel je voortdurend tussen uitvoerend werk en het geven van advies op tactisch en strategisch
niveau. Als Hoofd Bedrijfsvoering houd je je voornamelijk bezig met het:










(proactief) adviseren van de algemeen directeur op alle aspecten van de bedrijfsvoering,
mede vormgeven en opstellen van het financieel beleid en toezien op naleving ervan,
opzetten van de financiële administratie en het opzetten en inrichten van financiële processen,
ontwikkelen en beheren van het grootboek,
het maken van overzichten, samenvattingen en rapportages op verzoek van de algemeen directeur,
voorbereiden van maand- en kwartaalrapportages, zowel de financiële jaarafsluiting als ook de
jaarrekening,
verzorgen van het crediteurenbeheer, voorbereiden van betalingsopdrachten en het verwerken van
facturen,
verwerken van financiële transacties in het boekhoudprogramma,



ondersteunen van alle HR-processen, zoals salarisverwerking, loonbelastingaangifte en het opstellen
van personeelscontracten. Na verloop van tijd wordt hier mogelijk iemand voor aangenomen.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een proactieve financiële professional voor de functie Hoofd Bedrijfsvoering, die het
leuk vindt om zowel op uitvoerend, tactisch als strategisch niveau te werken.
Onze ideale kandidaat:













is in bezit van een afgeronde HBO diploma in een financiële richting,
heeft minimaal 5 jaar ervaring in een relevante financiële functie,
heeft ervaring met het voeren van boekhouding en werken met boekhoudprogramma’s,
heeft kennis van Excel, zowel in dataverwerking, -analyse en –visualisatie,
heeft bij voorkeur ervaring met het opzetten van financiële processen,
heeft de potentie om op middellange termijn een klein team aan te sturen,
is cijfermatig sterk, analytisch, zorgvuldig, accuraat en oplossingsgericht,
heeft affiniteit met Rotterdam. Ervaring in het onderwijs is een pré,
is flexibel ingesteld, stressbestendig, begrijpt dat werken in een nieuwe organisatie dynamisch is en
krijgt hier energie van,
wil graag leren, is proactief, heeft een brede interesse en heeft de drive om het elke dag beter te doen,
is een goede adviseur op financieel vlak en is communicatief vaardig,
is benaderbaar, heeft humor, staat midden in de organisatie en staat open voor feedback.

Wij bieden:
Wij bieden de unieke mogelijkheid om met het team mede aan de basis te staan van het ontwikkelen van
een geheel nieuwe organisatie. Je krijgt de kans om onderdeel te zijn van een professionele
leergemeenschap in een team van enthousiaste en gedreven collega’s.
Wij bieden een positie met goede arbeidsvoorwaarden, zoals onder meer een:








dienstverband tussen de 0,8-1,0 FTE (in overleg) voor één jaar, met uitzicht op een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij goed functioneren,
salaris tussen 35.000-50.000 Euro bruto voor een fulltime dienstverband, afhankelijk van werkervaring,
laptop en telefoon,
35 vakantiedagen,
goede trainingsmogelijkheden om je kennis en vaardigheden te vergroten,
reiskostenvergoeding,
pensioenregeling.

Interesse?
Aan geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd om uiterlijk 18 augustus 2019 CV en motivatiebrief te
sturen naar sollicitatie@sdvb.com o.v.v. ‘Sollicitatie Hoofd Bedrijfsvoering’ ter attentie van Evelien Schrijver.
Uiterlijk 20 augustus laten wij weten of je wordt uitgenodigd op gesprek.
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee rondes. De eerste ronde vindt plaats op 26 en 27 augustus 2019.
De tweede ronde vindt plaats op 2 en 3 september 2019. Een take-home case en/of opdracht ter plaatse is
onderdeel van deze ronde. Wij verwachten de procedure begin september af te ronden. De startdatum is in
overleg en bij voorkeur per 1 november 2019. Bij indiensttreding dient een Verklaring Omtrent het Gedrag
te kunnen worden overlegd.
Een assessment en/of referentiecheck kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Voor inhoudelijke vragen over de vacature of vragen over het sollicitatieproces kan je contact opnemen met
Evelien Schrijver via sollicitatie@sdvb.com of 010-2092000.

