
1 

 

 
 
Financial Controller 
 
A. Beschrijving van de functie 
 
A.1 Plaats in de organisatie 
Rapporteert aan:  directeur - bestuurder 
Geeft leiding aan:           medewerkers  
Inschaling:   Schaal 11 
   
 
 
A.2 Taken 

1. Het mede ontwikkelen en realiseren van de strategie en beleid van de organisatie 
2. Het adviseren en ondersteunen van de lijn- en staforganisatie  
3. Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het proces van het vakgebied Finance & Control 
4. Het begeleiden en coachen van medewerkers van de afdeling Finance & Control 
 

 
A.3 Functie-eisen 

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

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

• Kennis van ontwikkelingen binnen en affiniteit met Kunst & Cultuur 

• Ervaring met coachen en begeleiden van professionals 
 

 
A.4 Competenties 
 

Kerncompetenties 

• Creativiteit 

• Zelfontwikkeling 

• Samenwerken 
 
Overige competenties 

• Leidinggeven 

• Probleemanalyse 

• Oordeelsvorming 

• Integriteit 

• 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 
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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 

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. Hij/zij heeft contact met de auditcommissie van de Raad van 

Toezicht en de externe accountant. De Assistent Controller vervangt de Financial Controller bij diens 

afwezigheid. 

 
B. Beschrijving van de taken 

 
B.1  Het mede ontwikkelen en realiseren van de strategie en beleid van de organisatie 

• Het mede ontwikkelen en realiseren van de strategie en (meerjaren-)doelstellingen van de 
organisatie 

• Het ontwikkelen, implementeren, monitoren en bijsturen van projectplannen 
 
B.2 Het adviseren en ondersteunen van de lijn- en staforganisatie 

• Het adviseren en ondersteunen van de lijn- en staforganisatie als het gaat om Finance & 
Control 

• Het adviseren en ondersteunen van de lijn- en staforganisatie op het gebied van de inrichting 
van en samenhang tussen processen 

• Het adviseren en ondersteunen van de lijn- en staforganisatie bij het opstellen van 
projectbegrotingen  

 
B.3 Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het proces van het vakgebied Finance & Control 

• Verantwoordelijk voor een effectieve Planning & Control cyclus met managementinformatie 
waarop gestuurd kan worden en die bijdraagt aan het vergroten van kostenbewustzijn binnen 
de organisatie 

• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en monitoring van beleid en processen 
op het gebied van Finance & Control 

• Verantwoordelijk voor het opstellen en analyseren van (meerjaren-)begrotingen, 
managementrapportages, jaarverslag en jaarrekening 

• Het alloceren van budgetten en het opstellen van liquiditeitenplanning, scenarioplanning, 
investeringsanalyses en risicoanalyses 

 
B.4.  Het begeleiden en coachen van medewerkers van de afdeling Finance & Control 

• Verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren, monitoren en bijsturen van een 
afdelingsplan inclusief afdelingsdoelen en afdelingsbegroting op basis van de strategie en 
doelstellingen van de organisatie 

• Het maken van afspraken met medewerkers over hoe en wanneer het afdelingsplan en –
doelen te bereiken, het toezien op de voortgang en de resultaten, en zo nodig het bijsturen  

• Het bewaken van de organisatie-brede kaders binnen zijn/haar afdeling, in het bijzonder het 
borgen van de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur binnen zijn/haar afdeling 

• Het in lijn brengen van de communicatie en besluitvorming met de organisatiestructuur en het 
leiden van het werkoverleg met de medewerkers 

• Het stimuleren, coachen en begeleiden van medewerkers, zodat de benodigde competenties 
aanwezig zijn en talenten worden benut 
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• Het bevorderen van samenwerking en kruisbestuiving binnen de afdeling Financial Control en 
met andere afdelingen, zodat het functioneren van de medewerkers optimaal is 

• Het voeren van de HR-gesprekscyclus (ontwikkel-, functionerings- en 
beoordelingsgesprekken) met medewerkers.  

 


