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Assistent Controller 
 
A. Beschrijving van de functie 
 
A.1 Plaats in de organisatie 
Rapporteert aan:  Financial Controller 
Geeft leiding aan:                   geen 
Inschaling:   Schaal 8 
   
 
 
A.2 Taken 

1. Het adviseren en ondersteunen van de lijn- en staforganisatie  
2. Het ondersteunen bij de uitvoering van een effectieve Planning & Control cyclus 
3. Verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële administratie 
4. Het zorgdragen voor functioneel applicatiebeheer 

 
A.3 Functie-eisen 

• Een relevante HBO opleiding (Bedrijfsadministratie, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde)  

• Actuele kennis van en ervaring op het gebied van Finance & Control  

• Kennis van ontwikkelingen binnen en affiniteit met Kunst & Cultuur 
 
A.4 Competenties 
 

Kerncompetenties 

• Creativiteit 

• Zelfontwikkeling 

• Samenwerken 
 
Overige competenties 

• Probleemanalyse 

• Oordeelsvorming 

• Integriteit 

• Resultaatgerichtheid 

• Kwaliteitsgerichtheid 
 
A.5 Context 

CKE levert een unieke bijdrage aan de Eindhovense regio door het ontwikkelen van creatieve en 

kunstzinnige vermogens van mensen en door het creëren van ontmoeting en verbinding met kunst en 

cultuur. Wij geloven in de waarde van kunst en cultuur voor het ontwikkelen, ontmoeten en verbinden 

van mensen. Daarom willen wij alle inwoners van de Eindhovense regio de kans geven om kunst en 

cultuur te beoefenen en beleven. Dat doet CKE volgens de drie strategische pijlers cultuureducatie, 

amateurkunst en actieve cultuurparticipatie. 

Binnen de organisatie kennen wij lijn- en stafafdelingen. De lijnafdelingen Kunst & Creativiteit 

vervullen de 1e lijnfunctie op het gebied van Cultuureducatie, Amateurkunst en Cultuurparticipatie. De 

medewerkers zijn direct betrokken bij de eindgebruikers (leerlingen, cursisten en deelnemers) en hun 

uren zijn direct toe te schrijven aan cursussen, lessen en projecten. De stafafdeling Projectorganisatie 

en advies vervult de 2e lijnfunctie op het gebied van Cultuureducatie, Amateurkunst en 
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Cultuurparticipatie. De medewerkers zijn direct betrokken bij de vertegenwoordigers van de 

eindgebruikers. Zij verrichten adviserende, ondersteunende, en/of monitorende werkzaamheden ten 

behoeve van de lijnorganisatie en externe vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijk 

organisaties. De stafafdelingen Marketing & Communicatie, Finance & Control en Services verrichten 

adviserende, ondersteunende, en/of monitorende werkzaamheden ten behoeve van de lijn- en 

stafafdelingen. Elke afdeling is middels een leidinggevende vertegenwoordigd in het Management 

Team.  

De Financial Controller is lid van het management team en geeft leiding aan de Assistent Controller en 

de Personeels- en Salarisadministrateur. De Assistent Controller vervangt de Financial Controller bij 

diens afwezigheid. 

 
B. Beschrijving van de taken 

 
B.1 Het adviseren en ondersteunen van de lijn- en staforganisatie  

• Mede adviseren en ondersteunen van de lijn- en staforganisatie op het gebied van finance & 
control 

• Adviseren en ondersteunen van de lijn- en staforganisatie bij het opstellen van 
projectbegrotingen en -verantwoordingen, inclusief voorbereiden van de accountantscontrole 

• Vervangen van de financial controller bij diens afwezigheid 
 
B.2 Het ondersteunen bij de uitvoering van een effectieve Planning & Control cyclus 

• Voorbereiden van de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting  

• Ondersteunen van de financial controller bij het opstellen van begrotingen en prognoses 

• Opstellen van budgetten en bewaken van de realisatie daarvan 

• Mede opstellen van managementrapportages, jaarverslag en jaarrekening, inclusief 
voorbereiden van accountantscontrole. 

• Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van financiële projectrapportages 
• Bijdrage leveren aan de ontwikkeling, implementatie en monitoring van beleid en processen 

op het gebied van Finance & Control. 
 
B.3 Verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid financiële administratie 

• Verantwoordelijk voor grootboekbeheer en aansluiting met sub-administraties (o.a. vaste 
activa, crediteuren, debiteuren, kas/bank, cursussen, projecten en salarissen) 

• Verantwoordelijk voor debiteurenbeheer, inclusief bewaking incassotrajecten en liquiditeit-
saldi 

• Verzorgen van de grootboek-, vaste activa-, crediteuren-, debiteuren-, kas/bank- en 
projectadministratie. 

• Verzorgen van de omzet- en loonbelastingaangiftes, inclusief opgave van betaling aan 
derden aan de belastingdienst. 

 
B.4 Het zorgdragen voor functioneel applicatiebeheer 

• Zorgdragen voor het functioneel applicatiebeheer van Exact 

• Back-up voor het functioneel applicatiebeheer van Cursad 
 
 


