Financieel Adviseur
(32 – 36 uur per week)
Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende
organisatie (ruim 500 medewerkers) en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Wij
geloven er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig
is om die talenten te kunnen benutten. Wij bieden die ondersteuning met een breed pakket aan
diensten! Jaarlijks bereiken wij ruim 15.000 Rotterdammers vanuit ruim 20 locaties verspreid over
heel Rotterdam. Kernwaarden van het CVD zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en
ontwikkelingsgericht zijn.
Waar ga je werken?
De controller en een tweetal financieel adviseurs vormen samen het team Planning & Control.
Op de afdeling werk je nauw samen met je collega, de controller, maar ook met de teamleiders,
clustermanagers en bestuurder.
De financieel adviseur ondersteunt het management bij het ontwikkelen en uitvoeren van het
financiële beleid. De adviseurs verdelen daarbij de werkzaamheden evenredig naar clusters en
logisch afgebakende eenheden binnen de organisatie. Daarnaast zorgen zij ervoor dat zij elkaar qua
basisactiviteiten kunnen vervangen.
Hoe zien je werkzaamheden eruit?
- je adviseert vanuit financiële invalshoek (gevraagd en ongevraagd) de clustermanager,
teamleiders en de controller;
- je stelt in nauw overleg met de clustermanagers en teamleiders en je collega’s van Planning
& Control de begroting op;
- je verzorgt voortgangsrapportages voor de verschillende onderdelen waar je voor werkt;
- je levert een actieve bijdrage aan het jaarwerk;
- je maakt analyses van cijfermatige overzichten en financiële vraagstukken;
- je denkt mee over verbeteringen in de financiële huishouding en over bijv. nieuwe projecten.
Wat breng jij mee?
- kennis op HBO+ werk- en denkniveau;
- vermogen om de trends en ontwikkelingen ten aanzien van het financiële beleidsterrein te
kunnen onderkennen;
- goede kennis van Excel; kennis van Afas is een pre;
- een proactieve en ondernemende houding in het signaleren en kan inspelen op feitelijke en
verwachte (markt)ontwikkelingen en het vertalen hiervan in beleid;
- analytisch vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen in concrete beleidsvoorstellen en
het analyseren van cijfermatige overzichten;
- enthousiasme en overtuigingskracht bij het implementeren van beleidsontwikkelingen binnen
de organisatie;
- het vermogen om met tegengestelde belangen te kunnen omgaan zonder daarbij de
verbinding met het management te verliezen;
- zelfstandigheid in het adviseren bij het samenstellen van de benodigde rapportages;
- een stressbestendige houding en weet het werk goed te organiseren;
- in staat om zelfstandig en onafhankelijk te werken;
- een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Beschik jij over de volgende competenties?
Initiatief; resultaatgericht; klantgericht; leergierig; samenwerken; plannen en organiseren en
flexibiliteit.

Wij bieden jou:
• een goed salaris: inschaling is in salarisschaal 9, maximaal € 3.988,- bruto per maand bij een
fulltime dienstverband, afhankelijk van ervaring, opleiding en deskundigheid;
• arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk;
• een eindejaarsuitkering van 8,3%;
• een goede werksfeer;
• een uitdagende baan waar je veel voldoening uit kan halen;
• volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen middels trainingen die jou door de
werkgever worden aangeboden en je LoopbaanBudget wat je in overleg kunt besteden aan
jouw individuele inzetbaarheid;
• aandacht voor vitaliteit, o.a. door workshops, fruitwater en wekelijks vers fruit op het werk.
Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?
Stuur dan vandaag nog jouw motivatiebrief en CV o.v.v. vacaturenummer 19.017 per email naar
vacatures@cvd.nl! Reacties ontvangen wij graag vóór 6 september 2019.
Nog vragen?
Neem dan gerust even contact op met Rikko de Jong, Controller, tel. 010-2438190.
Voor meer informatie over het CVD kan je ook een kijkje nemen op onze website www.cvd.nl.
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een onderdeel van ons aannamebeleid.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

