
 

 
 
 
 
 

 

Financieel adviseur – extern 

controller  

samenwerkingsverbanden passend onderwijs 

Ondertitel  Meester in bedrijfsvoering, met verstand van samenwerkingsverbanden 

 
Sector Functiegroep   Locatie  
SWV Adviseur / controller Landelijk (vanuit Utrecht) 
 
 

De functie 
Jij maakt als financieel expert deel uit van het team van Infinite Financieel, dé zakelijke 
dienstverlener op het gebied van onderwijs en kinderopvang. In de functie van financieel adviseur - 
extern controller adviseer je één specifieke groep klanten over hun bedrijfsvoering en financieel 
management: de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo. Een veelzijdige functie 
waar je veel vrijheid krijgt om het werk en je werktijden zelf in te delen en jezelf kan ontwikkelen. Je 
voelt je gesterkt door een klein, informeel team van prettige, deskundige collega’s waarmee je 
uitstekend kan sparren. Bij de klant, de samenwerkingsverbanden, kom je in aanraking met de 
organisaties en de mensen die op verschillende niveaus zijn aangesloten bij deze netwerken. Hier 
maak jij het verschil en lever je indirect een maatschappelijke bijdrage aan het onderwijs.  
 
Het is dan ook een veeleisend beroep. Je klanten verwachten veel van je: namelijk dat je helpt in 
control te komen en te blijven, en helpt de beschikbare middelen transparant en doelmatig te 
koppelen aan de (onderwijs)inhoudelijke beleidsdoelen van het samenwerkingsverband. De rol als 
adviseur speel jij dan ook met verve. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en houdt je onder 
andere bezig met: 

 het voeren van regie over de beschrijving, implementatie, evaluatie en ontwikkeling van de 
administratieve organisatie/interne beheersing; 

 de opzet, inrichting, werking, evaluatie en ontwikkeling van de planning & controlcyclus; 
 besprekingen over financiële documenten in diverse overleggen zoals met het bestuur of in 

scholenoverleg; 
 vervullen van de rol van regisseur en intermediair tussen het samenwerkingsverband en het 

administratiekantoor; 
 het opstellen van de kaderbrief, de (meerjaren)begroting, de tussentijdse financiële 

rapportages en de financiële paragraaf van het jaarverslag. Dit in samenspraak met de 
directeur of bestuurder van het samenwerkingsverband en op basis van gegevens 
aangeleverd door het administratiekantoor.  

 



 

Kortom, jij bent geen doorsnee financial. Het gaat er niet om dat je alles weet, maar dat je snel de 
juiste informatie kunt vergaren, analyseren en dit overtuigend in een advies kunt overbrengen. Jij 
bent een adviseur - controller die ook het verhaal achter de cijfers voor het voetlicht kan brengen. 
 

 

Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk 

 

Infinite Financieel biedt: 
 Een uitdagende baan als expert financieel management en organisatieontwikkeling op het 

gebied van bedrijfsvoering waar je van betekenis bent in de publieke sector; 
 Ruimte om je eigen deelspecialismen verder te ontwikkelen of aan te vullen, bijvoorbeeld 

door scholing of een opleiding; 
 Een prettige en collegiale werkomgeving met een gezellig, hardwerkend team van 

professionals; 
 Goede balans tussen werk en privé en je krijgt alles wat je nodig hebt om je werk op 

kantoor, bij de klant en thuis goed te kunnen doen. 
 Een goede collectieve pensioenregeling, inclusief voorzieningen voor partners, en 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening. 
 30 vakantiedagen per jaar bij fulltime dienstverband. Ook kun je uren compenseren die je in 

piekperioden extra hebt gewerkt.  
 

 
Schaal/cao:  Fte: 
€ 4.800 – 6.000 0,75 - 1,0 fte 

 

Informatie over de organisatie 
Infinite Financieel helpt bestuurders, managers, controllers en andere financieel specialisten in het 

onderwijs en de kinderopvang de bedrijfsvoering en het financieel management op orde te brengen 

en te houden. Het team bestaat uit 14 medewerkers, zowel (senior) adviseurs als interim controllers. 

Infinite Financieel heeft al bijna 15 jaar een unieke en gewaarde positie binnen de onderwijssector, 

met name in het primair en voortgezet onderwijs. Geen enkel ander bedrijf richt zich alleen op 

bedrijfsvoeringsvraagstukken in de sectoren onderwijs en opvang. Wat andere bedrijven erbij doen, 

is voor Infinite Financieel core-business. De klanten zitten door heel het land. Waar het kan, wordt 

geprobeerd rekening te houden met de reistijd, maar Infinite Financieel vindt het belangrijker om 

adviseurs te matchen aan klantenvraagstukken op basis van kennis en vaardigheden. 

 

Meer informatie over Infinite Financieel  

 

Wat vragen wij? 
Competenties en vaardigheden 

 Je bent een onafhankelijk denkende professional met hands-on mentaliteit.  

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

https://infinitebv.nl/


 

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

 Je kan goed zelfstandig werken én bent een echte teamplayer.  

 

Functie-eisen  

 Je beschikt over HBO- werk- en denkniveau 
 Voldoende relevante werkervaring, bij voorkeur als controller in een maatschappelijke 

sector. Ervaring in de onderwijssector is een pré. 
 

 

Selectieprocedure 

ScoliX begeleidt deze wervings- & selectieprocedure voor Infinite Financieel. Graag ontvangen wij je 

cv en motivatiebrief uiterlijk maandag 17 januari voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze 

pagina. 

 

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk 

aan de Amstel. De gesprekken met de selectiecommissie (SC) zijn gepland in Utrecht. Er kan 

videoconference worden ingezet tijdens de procedure, mocht dat vanwege coronamaatregelen 

nodig zijn. 

 

Belangrijke data 

Sluitingsdatum: 17 januari 

Voorgesprekken ScoliX: 20 en 21 januari 

1e gesprek SC: 24 januari 

2e gesprek SC: 28 januari 

 

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data?  

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

 

https://scolix.nl/werving-selectieprocedure/

