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Wie zoeken wij? 
Lentiz onderwijsgroep zoekt per 1 mei 2020, of zo snel mogelijk daarna, in verband met de pensionering van het 

huidige hoofd Financiën, een:  

 

manager Financiën 
met oog voor kwaliteit en een hoogwaardige dienstverlening 

 

 

De belangrijkste hoofdtaken zijn: 

▪ Je geeft leiding aan de afdeling Financiën, bestaande uit een adviseur financiën, administratief medewerkers van 

de salarisadministratie en de algemeen financiële administratie; in totaal ruim 5 fte. 

▪ De afdeling financiën is de dienstverlenend partner voor de schooldirecteuren en de raad van bestuur. Samen 

met de overige stafafdelingen draag je zorg voor continue professionalisering van je afdeling, zodat zij hun rol 

goed kunnen vervullen. 

▪ Je draagt namens de afdeling financiën bij aan de organisatie-brede beleidsuitvoering.  

▪ Financiële inbreng in strategische beleidsontwikkeling en de vertaling naar het meerjarenbeleid/financieel 

beleid en de begeleiding van financiële processen binnen de onderwijsgroep. 

▪ Onderhouden en initiëren van finance-gerelateerde netwerken, in- en extern. 

▪ Samenwerking en afstemming met onder andere de afdeling Control en HRM. 

▪ Verantwoordelijk voor het opstellen, het uitvoeren en het bewaken van het treasury-beleid. 

▪ Het voeren van de financiële administratie in brede zin en optreden als adviseur in het overleg met de raad 

van bestuur, directeuren en overige stafmanagers. 

 

De primaire taken van de afdeling Financiën bestaan uit: 

▪ Het voeren van de brede financiële administratie. 

▪ Verantwoordelijk voor alle fiscale activiteiten: onder andere fiscaal advies. 

▪ Voorbereidende werkzaamheden voor de jaarrekening. 

▪ Input leveren voor de begroting. 

▪ Het uitvoeren van het horizontaal toezicht. 

▪ Verzekeringen beheren. 

▪ Het uitvoeren van het treasury-beleid. 

▪ Het verzorgen van periodieke rapportages. 

▪ Het voeren van de salarisadministratie. 

 

Algemene kennis, vaardigheden en competenties die wij belangrijk vinden: 

▪ Je hebt een relevant hbo+ of academisch denk- en werkniveau en minimaal vier jaar ervaring in het aansturen 

van financiële professionals. 

▪ Je hebt een van nature dienstverlenende instelling. 

▪ Je creëert ruimte voor eigen initiatief in verbinding en samenwerking (ook met interne stakeholders, zoals raad 

van bestuur, directeuren en stafmanagers). 

▪ Je denkt in oplossingen en schept kaders om tot resultaten te komen. 

▪ Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, waaronder de kwaliteit om soepel verbinding te maken met 

de lijn en het kunnen omgaan met de interactie en soms tegengestelde belangen. 

▪ Het is een pre wanneer je basiskennis hebt van de richtlijn jaarverslag onderwijs en relevante kennis van 

voortgezet en/of middelbaar beroepsonderwijs. 

 

 

Wat vinden wij belangrijk? 
Proactief en betrouwbaar 

De onderwijsomgeving waar Lentiz onderwijsgroep toe behoort is dynamisch. Geen dag is hetzelfde en iedere dag 

betekent nieuwe kansen en uitdagingen. Dit impliceert dat er veel professionele ruimte is binnen de functie.  
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De nieuwe manager financiën weet deze ruimte te benutten en heeft een heldere visie op het faciliteren en 

controleren van de onderwijsactiviteiten vanuit het financieel perspectief. Je denkt proactief en innovatief en 

signaleert nieuwe ontwikkelingen. Je houdt hierbij het overzicht, houdt de basis op orde en werkt resultaatgericht.  

 

Partnership en organisatiesensitiviteit 

Binnen Lentiz onderwijsgroep werkt de afdeling Financiën nauw samen met de scholen, de raad van bestuur en de 

staf. Er heerst een open wijze van bespreken, gericht op samen de mogelijkheden verkennen om te komen tot een 

goede oplossing. Het kernbegrip van de staf is de hoogwaardige dienstverlening.  

Je toont interesse, gaat respectvol om met verschillen tussen mensen en scholen en weet de juiste toon te 

gebruiken. Je kijkt verder dan het eigen belang, naar wat het beste is voor de individuele school, of voor de gehele 

Lentiz onderwijsgroep. Je communiceert transparant en je committeert je aan afspraken. 

 

Leiderschap 

Jij geeft op een inspirerende manier leiding, faciliteert en coacht, en ondersteunt de financiële-professionals bij de 

juiste positionering. Je brengt mensen in positie en in verbinding, benut hun interesses en talenten, waardeert 

professionaliteit, biedt vertrouwen en professionele ruimte en stimuleert hun professionele ontwikkeling.  

 

 

Wie zijn wij? 
Lentiz onderwijsgroep 

Wij zijn een innovatieve organisatie in de regio’s Nieuwe Waterweg Noord, Midden-Delfland, Westland, 

Barendrecht, Bleiswijk en Middelharnis. Onze organisatie telt veertien scholen (acht scholen voor voortgezet 

onderwijs (vmbo, havo en vwo) en zes scholen voor middelbaar beroepsonderwijs) met ongeveer 7.300 

leerlingen/studenten en ruim 850 medewerkers. Wij bieden innovatief onderwijs in de vorm van vmbo, havo, vwo en 

diverse vormen van mbo in de groene sector. Wij zijn een ondernemende organisatie die onderwijsprojecten 

ontwikkelt in samenwerking met de regio. 

 

Wij verbinden werelden, als spil tussen onderwijs, overheden, organisaties en ondernemingen in hun regio. Als 

kennispartner voor initiatieven van regionale partners in internationaal verband en als intermediair tussen de 

belevingswereld van de leerlingen en de professionele wereld en vervolgopleidingen waarin zij na hun opleiding 

terechtkomen. Door die wisselwerking met de omgeving kunnen wij inspelen op de ontwikkelingen in onze 

dynamische regio. Maar interactie is altijd tweerichtingsverkeer. Dat betekent dat onze leerlingen, studenten, 

ouders, medewerkers en partners bepaalde verwachtingen hebben van ons onderwijs. Wij zetten in op het 

overtreffen van verwachtingen, door zelf het voortouw te nemen in samenwerkingen, projecten en 

onderwijskundige vernieuwingen.  

 

In 2020 werken we op basis van ons Strategisch Meerjarenplan (SMP) ‘Toekomstmakers’. Die term is voor ons 

onlosmakelijk met Lentiz verbonden: we vormen onze leerlingen en studenten, zodat zij hun én onze toekomst 

kunnen vormgeven.  

 

In het SMP gaan we uit van drie kernbegrippen, waaruit al ons handelen voortvloeit: 

▪ Vormen: we gaan voor de brede vorming en ontwikkeling van onze leerlingen en medewerkers. Behalve als 

drager van kennis, zien we onszelf ook als aanbieder en ontwikkelaar van een moreel kompas. 

▪ Verbinden: dat doen we in nauwe samenwerking tussen scholen onderling, en met externe partners in onze 

regio, nationaal en internationaal. 

▪ Verantwoorden: het resultaat is de herkenbare Lentiz-kwaliteit, waarvoor we individueel onze 

verantwoordelijkheid nemen en waarover we intern en extern transparant verantwoording afleggen. 

 

  

http://www.lentiz.nl/
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Wat wordt je opdracht? 
Je draagt bij aan de strategische doelstellingen van Lentiz onderwijsgroep met, voor de komende periode, de 

volgende prioriteiten: 

▪ Het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening door een goede weergave van de cijfers, te voldoen 

aan de wettelijk kaders, aanleveren van compacte rapportages en inzetten van interne controlemaatregelen. 

▪ Het toekomstbestendig maken van de dienstverlening met behulp van een adequate managementinformatie op 

het terrein van financiën, waarbij ICT optimaal wordt ingezet. 

 
 

Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en jij je in dit profiel herkent, horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat je als 

kandidaat over de competenties, opleiding en werkervaring beschikt die gebruikelijk zijn voor deze functie. 

 

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte in salarisschaal 13, maximaal € 5.868,--, volgens de cao voor 

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2018-2020. 

 

Het voornemen is de nieuwe manager Financiën per 1 mei 2020 te laten starten.  

 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op maandag 3 februari 2020. De eerste gespreksronde is gepland op 

donderdagochtend 6 februari en de tweede ronde op woensdagochtend 12 februari 2020. Alle gesprekken vinden 

plaats in Vlaardingen. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.  

 

Jouw brief en cv kun je versturen via vbent.org ter attentie van Henk Hendriks onder vermelding van 

vacaturenummer 20190628.  

 

Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600. 

 

We zien je reactie graag uiterlijk 27 januari 2020 tegemoet. 

https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacature/manager-financien/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/henk-hendriks/
https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacature/manager-financien/

