
 

Wij zijn per 1 september 2022 op zoek naar een   

 

Hoofd financiële administratie (senior) Muziekschool Zeeland 32-36 uur per week  

Locatie: Middelburg 

 

Wie zijn wij? 

Het motto van Muziekschool Zeeland is: een leven lang muziek, lang leve de muziek! Muziekschool 

Zeeland is een gemeenschappelijke regeling met een structurele subsidierelatie met 10 Zeeuwse 

gemeenten.  

We bereiken jaarlijks ongeveer 2000 cursisten van alle leeftijden met individuele en 

samenspellessen en ondersteunen daarmee ook verenigingen, koren en orkesten in Zeeland. Via 

Muziekfabriek Zeeland en KCE Oosterschelderegio (beiden vallen onder de paraplu van 

Muziekschool Zeeland) bereiken we bovendien zo’n 20.000 leerlingen in het PO en VO. Daarnaast 

verzorgt Muziekfabriek Zeeland het muzikale aanbod voor het sociaal domein.  

Met al haar activiteiten is Muziekschool Zeeland een belangrijke culturele speler met veel aandacht 

voor haar maatschappelijke rol in de provincie Zeeland. 

De organisatie weet zich ondersteund door een (financiële) administratie van 2 medewerkers, een 

hoofd en een financieel adviseur. 

 

FUNCTIEKENMERK 

Als hoofd financiële administratie ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie 

(crediteuren-, debiteuren- en salarisadministratie en grootboek), zorg je voor een zo goed mogelijke 

inrichting van de administratie en de administratieve processen en geef je sturing aan 

medewerkers van de administratieve afdeling. 

Je draagt zorg voor een juiste, volledige en tijdige verwerking van en controle op financiële en 

administratieve gegevens en draagt hiermee bij aan de bewaking van de financiële positie van de 

organisatie. 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING  

Tot het takenpakket van het hoofd financiën behoort: 

- de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse boekingen; 

- het op orde houden van beheer conform de geldende wet- en regelgeving; 

- de integrale planning-, control- en verantwoordingscyclus voor alle bedrijfsprocessen 

volgens afspraak uitvoeren; 

- het bewaken van de administratieve procedures; 

- het opstellen van de jaarrekeningen en begrotingen; 

- het opstellen van periodieke financiële overzichten; 

- de verantwoordelijkheid voor de salarisadministratie in eigen beheer; 

- het onderhouden van contacten met de medewerkers en diverse externe instanties; 

- het bijwonen van diverse overleggen. 
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Gedragsindicatoren 

- herkennen en signaleren van (digitale) ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie; 

- maken van resultaatafspraken met opdrachtgevers en hiernaar handelen; 

- nemen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering, signaleren van eventuele afwijking 

van afspraken en deze tijdig bespreekbaar maken; 

- zorgen voor een periodieke evaluatie van processen en resultaten met klanten en 

medewerkers en structureel verbeteringen toepassen; 

- beschikken over een groot oplossingsvermogen. 

 

Complexiteit 

De functie is gericht op het uitvoeren en coördineren van het gehele traject van financiële 

verslaglegging van verschillende onderwerpen waaronder projecten en sub administraties, die in 

hun onderlinge samenhang moeten worden gezien. 

 

Competenties 

- organisatiesensitiviteit, hands on mentaliteit, reflecteren, plannen en organiseren, 

netwerken, goede sociale en communicatieve vaardigheden, omgevingsbewustzijn, 

klantgericht en stressbestendig. 

 

DIT BEN JIJ  

HBO werk- en denkniveau richting financiële administratie. Om deze functie goed te kunnen 

uitvoeren, is het belangrijk dat je nauwkeurig werkt en proactief bent. Ervaring met financiële en 

cursusvolgsysteem is een pré, je bent bedreven in Excel en beheert bedrijfssoftware.  

Je signaleert op afwijkingen en denkt continu na over het verbeteren van onze administratieve 

processen. Je hebt ervaring met de interne controle. Tevens heb je aantoonbaar voldoende 

relevante werkervaring in een vergelijkbare functie. 

 

AANVULLENDE INFORMATIE 

Het gaat hier om een functie van 32-36 uur per week m.i.v. 1 september 2022. We bieden 

arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gebaseerd op de CAO SGO, passende bij de 

functie en jouw ervaring. In eerste instantie gaat het om een jaarcontract. Onze intentie is om er 

een functie voor onbepaalde tijd van te maken. 

 

SOLLICITEREN 

Herken je jezelf helemaal in deze functie als hoofd financiële administratie? Solliciteer en stuur je cv 

met motivatie uiterlijk 13 juni 2022  via w.harders@muziekschoolzeeland.nl. o.v.v. vacature hoofd 

financiële administratie. Voor meer informatie kun je terecht bij Willie Harders, telefoonnummer 06-

18052186. 

 

De gesprekken vinden plaats in week 25 en 26. 

 

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