
                                                     
 

 

Kom jij als Medewerker Financiën ons team versterken?   

Wij zijn een ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, 

Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Ongeveer 530 medewerkers verzorgen 

samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen. De scholen zijn verdeeld over 15 clusters in 3 

regio’s. SKOzoK staat voor Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit.  
 

Over de functie 
Ter versterking van onze afdeling Financiën zijn we op zoek naar een Medewerker Financiën. Het 

takenpakket dat bij je functie hoort is veelzijdig en bevindt zich op tactisch en operationeel niveau. 

Zo verricht je werkzaamheden voor de maandafsluitingen, het jaarverslag en de 

(meer)jarenbegroting. Daarnaast bewaak je de schoolbudgetten en procedures en verricht je diverse 

analyses. Ook beantwoord je financiële administratieve vragen van collega’s binnen onze 

organisatie, zoals clusterdirecteuren, administratieve krachten op onze scholen en 

stafcollega’s. Daarnaast ben je inzetbaar voor diverse financiële projecten. 
 

Wie zoeken we? 
Je hebt een HBO werk- en denkniveau op financieel gebied en enkele jaren 

werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie.  

 

Je kijkt met een analytische blik verder dan alleen de cijfers. Ook werk je nauwkeurig en 

gestructureerd en ben je kritisch en onderzoekend van aard. Je werkt geheel zelfstandig, neemt 

eigen verantwoordelijkheid maar bent ook een proactieve teamplayer. Je bent in je element in een 

dynamische omgeving en beschikt over een hands-on mentaliteit. 

 

Kennis van Afas Profit, ProActive en Excel is een pré. Je hebt een goede beheersing van de 

Nederlandse taal in woord en geschrift. 
 

Wat bieden wij? 
In eerste instantie krijg je een jaarcontract met een omvang van 0,6 - 0,8 fte. Bij goed functioneren 

kan de tijdelijke overeenkomst na een jaar omgezet worden in een vast contract. De 

arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de cao Primair Onderwijs, waarbij de functie is ingeschaald in 

maximaal schaal 10. De inschaling is afhankelijk van je kennis, kunde en ervaring. 
 

Interesse? 
Ben je enthousiast geworden en wil je ons team komen versterken? Dan ontvangen we graag 

uiterlijk 9 juni 2020 jouw cv met motivatie op het volgende e-mailadres: PenO@skozok.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Masja van Duijnhoven (Controller); tel. nr. 040-

2531201. 
 

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