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Senior consultant bedrijfsvoering onderwijs, Infinite Financieel, Utrecht 
 

Functieomschrijving 

Als senior consultant van Infinite Financieel adviseer je onderwijsbesturen, onderwijsmanagers en 

staffunctionarissen over complexe bedrijfsvoeringvraagstukken. Dit doe je voor onderwijsorganisaties 

in de sectoren primair en voortgezet onderwijs. 

Als senior consultant bedrijfsvoering kun je verschillende rollen aannemen. In de rol van adviseur voer 

je advies/onderzoeksopdrachten uit op verschillende terreinen, zoals risicomanagement, 

allocatiebeleid, planning- en control, due diligence, administratieve organisatie en interne beheersing, 

en de opzet en inrichting van de stafafdeling van de organisatie. Deze opdrachten worden vaak 

afgesloten met een rapportage en eventueel een presentatie.  

Daarnaast kun je ook optreden in de rol van sparringspartner voor bestuurders en hun stafleden.  

Tot slot biedt Infinite Financieel ook de mogelijkheid om scholing of trainingen te geven.  

Als senior consultant beschik je dus over een zeer gevarieerd takenpakket: geen dag is hetzelfde. In 

alle opdrachten is de verbinding tussen beleid en middelen belangrijk. Infinite Financieel hanteert niet 

voor niets de slogan: ‘Meesters in bedrijfsvoering met verstand van onderwijs’.  

 

Wie zoeken we? 

Als senior consultant beschik je over de volgende competenties en vaardigheden: 

 Je beschikt over HBO+/universitair-werk- en denkniveau. 

 Je hebt bijvoorbeeld ervaring als consultant bedrijfsvoering en/of controller in de onderwijs 

sector (of een andere relevante sector). 

 Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en brengt structuur en diepgang aan in 

complexe adviesopdrachten. Je achterhaalt de vraag achter de vraag.  

 Je bent een stevige en onafhankelijk denkende adviseur en sparringpartner en je hebt een  

hands-on mentaliteit. 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je 

durft kritische vragen te stellen en bent in staat heldere rapportages op te leveren. 

 Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit. Adviseert gewogen en evenwichtig, rekening 

houdend met bestuurlijke verhoudingen en gevoelens. Je stemt stijl en toon af op de situatie 

en doelgroep. 

 Je kijkt ‘door de cijfers heen’ door je analytische vermogen en je helicopterview. Je bent 

oplossingsgericht, creatief en ziet mogelijkheden.  

 Je kan omgaan met, soms forse, druk in projecten en realiseert deadlines, ook bij opdrachten 

in teamverband. 

 Je kan goed zelfstandig werken, maar bent ook een echte teamplayer. 

 Je bent bereid flexibel met werktijden om te gaan. 

 Het is een pré als je over een netwerk in de onderwijswereld beschikt.  
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Wat bieden we? 

Infinite Financieel biedt een interessant pakket aan arbeidsvoorwaarden, waarbij flexibiliteit het 

sleutelwoord is. Je bepaalt in belangrijke mate zelf waar en wanneer je je werkzaamheden verricht.  

 

Daarnaast bieden we de volgende primaire en secundaire voorwaarden: 

 Salarisindicatie: Tussen de € 5.100 en € 6.700 bruto per maand bij een 40-urige werkweek. 

Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.  

 Pensioenregeling: Infinite Financieel biedt een goede collectieve pensioenregeling, inclusief 

voorzieningen voor partners, arbeidsongeschiktheid e.d.  

 Omvang dienstverband: Minimaal 32 uur, maximaal 40 uur per week. 

 Reiskostenvergoeding: De vergoeding voor woon-werkverkeer bedraagt € 0,19/km. Voor 

dienstreizen ontvang je € 0,28/km.  

 Verlof: 30 vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband. Daarnaast kun je uren 

compenseren die je in piekperioden extra gewerkt hebt. Je bent vooral aan het werk als de 

klanten ook aan het werk zijn. Dat betekent dat je je verlof in belangrijke mate opneemt 

gedurende de schoolvakanties. 

 Een prettige en collegiale werkomgeving. 

 

Over Infinite Financieel 

Het team van Infinite Financieel bestaat uit 10 medewerkers, zowel (senior) adviseurs als interim-

controllers. Infinite Financieel heeft een unieke en gewaarde positie binnen de onderwijssector. Geen 

enkel ander bedrijf richt zich alleen op bedrijfsvoeringsvraagstukken in de onderwijssector. Wat 

andere bedrijven erbij doen, is voor Infinite Financieel core-business. De klanten van Infinite Financieel 

zitten door heel het land. Waar het kan, proberen we rekening te houden met de reistijd, maar we 

vinden het belangrijker om adviseurs te matchen aan klantenvraagstukken op basis van kennis en 

vaardigheden.  
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