
       
 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP 

Vacaturenummer 2020-15 

 

Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving 

op te groeien. Daarom zijn wij er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader en elke 

moeder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is. Eén ding 

beloven wij: Jeugdhulp Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is. En zolang als 

noodzakelijk. In moeilijke omstandigheden. En vanuit kennis en expertise gaan we aan de 

slag. Samen. Dag en nacht.Een kind of jongere op weg helpen naar een goede toekomst. 

Waarin hij of zij zelfstandig verder kan. We hebben iedereeen in onze organisatie nodig om 

deze uitdaging aan te gaan. Samen werken we aan een veilige toekomst voor jeugdigen.  

 

  
Omdat we willen investeren in onze (in- en externe) verantwoording hebben wij een prachtige 
werkplek voor een   

 
       PROCESMANAGER INTEGRALE INFORMATIEVOORZIENING 

Voor 36 uur per week 
 
Standplaats: Leeuwarden 
 
Als procesmanager integrale informatievoorziening ondersteun en adviseer je de directie en het 
management en de organisatie op financieel-economisch gebied. Dit doe je vanuit de visie op 
eigentijds sturen en verantwoorden. Vooral het ontwikkelen van een volwaardig financieel 
business partnerschap vraagt om een innovatieve invulling en een passend veranderproces. 
Hierbij ligt de focus op analyse, budgettering en planning ter ondersteuning van de primaire 
beleidsdoelstellingen. 

 
 
Je gaat bij ons 

• Voorstellen doen voor de financiële beleidskaders, 

• Onder verantwoordelijkheid van de manager financiën en registratie de P&C cyclus 
coördineren inclusief de externe rapportages. Je regisseert, adviseert medewerkers P&C 
bij de uitvoering van de planning en control- en de managementcyclus binnen Jeugdhulp 
Friesland en draagt ook zelf bij aan deze cyclus. Je zorgt voor samenhang binnen en 
tussen begrotingsonderdelen;  

• Een sparringpartner zijn voor managers, controller en directeuren. Je adviseert de 
organisatie, de directie, het management bij beleidsontwikkelingen en zorgt voor de 
financiële implementatie van aanbestedingen en andere projecten. Je stelt hiervoor de 
financiële kaders vast en maakt een vertaalslag naar wat dit betekent voor de processen. 
Dit betekent dat je medewerkers en management proactief informeert en adviseert over 
financiële ontwikkelingen. Je signaleert trends en risico’s met een afdeling overstijgend 
karakter waarvoor passende financiële beleidskaders en/of financiële 
informatievoorziening nodig zijn. Hierbij houd je rekening met de politiek-bestuurlijke 
vraagstukken, de financiële risico’s en de impact ervan op de organisatie; 

• Zorgdragen voor de afstemming en de voorbereiding van afspraken met externe partijen 
van de verantwoording ten behoeve van aanbestedingen waarop met externe partijen is 
ingetekend. We noemen dit ook wel het penvoerderschap; 

• De verbeterslag van de managementinformatie coördineren; 

• Leiden van of deelnemen aan projecten en werkgroepen over het ontwikkelen en 
implementeren van financiële regelgeving, instrumenten en processen; 

• De ontwikkeling van het team ondersteunen en faciliteren. Dit betekent dat je meedenkt 
over de rol van het team binnen Jeugdhulp Friesland. Je coacht en motiveert je collega’s 
om zich te blijven ontwikkelen als businesspartner. 

  

 



       
 

 
Je past bij ons als je 

• Een academisch werk- en denkniveau hebt, met gespecialiseerde en brede kennis van 
overheidsfinanciën en bedrijfsvoering; 

• Beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het (strategisch) adviseren van 
bestuur, directie en management en in het opstellen van kaders en regelgeving; 

• Vaardig bent in het leiden van en het werken in projecten en in het opstellen van 
financiële adviezen en rapportages; 

• Proactief bent, denkt in oplossingen en kan effectief adviseren als businesspartner; 

• Jezelf vooral kwalitficeert op de competenties resultaatgerichtheid, initiatief 
organisatiebewustzijn, overtuigingskracht en oordeelsvorming. 

 
 
Je krijgt bij ons 

• een aanstelling voor gemiddeld 36 uur (100%) per week voor bepaalde tijd voor in eerste 
instantie  één jaar met de imogelijkheid tot een vast dienstverband; 

• een dynamische werkplek waar je volop ruimte krijgt om de organisatie verder te 
ontwikkelen; 

• leuke collega’s waarbij werkplezier voorop staat; 

• interessante trainingen via de Jeugdhulp Academie waarmee jij je verder kunt ontwikkelen; 

• een salaris conform CAO Jeugdzorg schaal 11 (minimaal € 3.240,13 – maximaal € 4.896,26 
bruto per maand bij een 36-urige werkweek);  

• goede arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering; 

• een mooie baan binnen een door waardengedreven organisatie. 

 

 

Enthousiast?  

Solliciteren kan tot en met 14 augustus 2020 via onze website http://www.jeugdhulpfriesland.nl 

onder het kopje werken bij -> vacatures. 

 

De gesprekken vinden plaats op donderdag 20 augustus op de locatie Badweg 4 te Leeuwarden 

met in achtneming van de RIVM regels. Wij informeren je per e-mail over het verdere verloop van 

de procedure. 

 

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Jan Thije, manager financiën en administratie, 

telefoon: 0683281111. 

Hij beantwoordt graag al je vragen! 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

http://www.jeugdhulpfriesland.nl/

