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INTRODUCTIE
We zijn vier ondernemende, missiegedreven organisaties gericht op
maatschappelijke impact, die vanuit missie met elkaar verbonden zijn. Met
een team van twintig diverse, enthousiaste collega’s en huisbewoners,
bevinden wij ons fysiek en digitaal onder één dak in Den Haag met als
motto “Connecting for Impact”.
We zijn op zoek naar een gedreven professional met een financiële passie
en bijhorende vaardigheden die tevens een brede visie heeft op en
interesse heeft in bedrijfsvoering. Als financieel coördinator vergroot jij onze
impact door onze administratieve processen te stroomlijnen en op orde te
houden.
Jouw coördinerende en adviserende rol levert een belangrijke bijdrage aan
de missie en strategische doelstellingen van Number 5 Foundation en al
haar huisbewoners.
JE BENT VERANTWOORDELIJK VOOR

het beheer financiële administratie in samenwerking met onze (externe)
accountant en verzorgt inkomende en uitgaande facturen en
liquiditeitsprognoses
het tijdig signaleren van relevante (financiële) deviaties
het opzetten van synergie tussen verschillende dynamische entiteiten
gedegen contractbeheer
het opstellen van projectbudgetten in samenwerking met collega’s, en
ondersteunt bij de bewaking hiervan
WAT NEEM JE MEE?

een afgeronde financiële Hbo-opleiding (accountancy, finance,
bedrijfseconomie)
twee jaar financieel gerelateerde en relevante werkervaring (pré binnen een
mkb of stichting)
handigheid met IT-systemen, Excel kent voor jou geen geheimen
WAT IS JOU EIGEN?

kennis van financiële processen en beheer
vaardigheid in het signaleren en analyseren van informatie, ontwikkelingen
en problemen
vaardigheid in het kunnen leveren van rapportages van projectresultaten,
inclusief financiële rapportage.
vaardigheid in verslaglegging, inclusief goede uitdrukkings- en
taalvaardigheid
kennis van projectmanagement en -beheer

WIE BEN JIJ?
je bent een aanpakker
je bent communicatief sterk
je hebt een proactieve,
optimistische, willing to learn
houding
je bent een gelijkwaardige
sparringpartner voor alle
collega’s

EN DIT KRIJG JE
VAN ONS
een baan met impact in vier
inclusieve organisaties met
één samenwerkend team
een dynamische
werkomgeving in Den Haag
met oog voor mens én
organisatie
mogelijkheid tot deels thuis
werken
een passend en
marktconform salaris
vakantietoeslag 8% en
reservering pensioen 7%
25 Vakantiedagen (bij
fulltime)

SOORT B
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