Omdat je continu
op zoek bent
naar innovatie en
verbetering.

Rozet is een dynamische
organisatie en is er voor
alle inwoners van Arnhem
en omgeving. Voor
inwoners met verschillende
achtergronden, leeftijden
en interesses. Als
partner van de stad op
maatschappelijk vlak,
willen we persoonlijke
ontwikkeling voor iedereen
mogelijk maken. Dit
doen we met taal, kunst
en erfgoed. Jaarlijks
bereiken we ruim 1 miljoen
bezoekers en dagelijks zijn
onze 140 medewerkers,
300 vrijwilligers
en ruim honderd
samenwerkingspartners
actief voor Arnhem.

Naast de programmateams, kent Rozet een Staf team. Daarin zijn 17 Rozetters actief
binnen Marketing & Communicatie, ICT, Personeel & Organisatie, Secretariaat, Innovatie en
Finance voor heel Rozet. De rol van team Staf is het monitoren, adviseren en ondersteunen
van de operationele organisatie. Met de ontwikkeling van Rozet zijn de laatste jaren nieuwe
processen en systemen geïmplementeerd waarbij de nadruk nu ligt op verdere uitwerking en
optimalisatie. Omdat één van onze Finance collega’s richting pensioen gaat zoekt Rozet een:

Financieel Controller, 1 fte
GEZOCHT
Als Financieel Controller zorg je voor het vertalen van inhoud en organisatiedoelstellingen
naar begrijpelijke financiële kaders, met focus op beheersing en optimalisatie van bijbehorende
processen. Je analyseert en interpreteert financiële gegevens en geeft daarmee de organisatie
betrouwbaar inzicht, sturing en advies in de financiële status en ontwikkeling. In de volle breedte
van het werkveld ben je daarmee verantwoordelijk voor de financiën, de kwaliteit van de gegevens
en de processen die daarmee samenhangen binnen het lopende jaar. Ook de planning & control
cyclus, periodieke rapportages en het jaarwerk horen bij je rol. Daarnaast ben je het aanspreekpunt
op het gebied van financiën en administratie. Zowel financieel inhoudelijk als in de rol van
sparringpartner voor projectleiders en het MT.
Verantwoordelijkheid nemen en nauwkeurig te werk gaan omschrijven wie jij bent. Daarnaast word
je gelukkig van het telkens verbeteren van de werkprocessen waarvan je eigenaar bent. Je bent een
zelfstandige professional die verbinding zoekt en inhoudelijk weet je collega’s mee te nemen én te
helpen zodat we samen groeien. Verder heb je het volgende profiel:
DNA
• Afgeronde opleiding richting bedrijfseconomie of vergelijkbaar;
• Naast Hbo werk- en denkniveau breng je met aantoonbare diepgang en breedte mee wat betreft
financiële- en procesmatige aspecten van het werkveld;
• Kennis van en ervaring met AFAS of vergelijkbare ERP software;
• Werkervaring in projectadministraties, salarisverwerking en met verschillende complexe btwtarieven;
• Integer, toegankelijk en analytisch denker;
• Flexibele houding, kunnen bijsturen waar nodig.
BELONING
Een rol in een informele organisatie die volop in beweging is, waar authenticiteit omarmt wordt
en ieder vanuit eigen expertise en talent kan bijdragen. In deze rol kun je van betekenis zijn op
cultureel maatschappelijk gebied. En met veel ruimte voor eigen inbreng kun jij Finance binnen
Rozet verder helpen uitwerken en neerzetten.
We starten met een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de intentie deze
uiteindelijk aan te gaan voor onbepaalde tijd. De inschaling ligt op maximaal functiegroep 10 van de
cao Openbare Bibliotheken, afhankelijk van opleiding en ervaring.
REACTIE
Wil je meer weten over deze functie of ben jij de persoon die wij zoeken? Voor meer informatie kun
je per e-mail contact opnemen met Hans van Loenen. Hij is bereikbaar op hans.vanloenen@rozet.nl.
Jouw reactie stuur je voor 5 september aanstaande naar vacatures@rozet.nl. Wij kijken uit naar je
reactie! Gesprekken hebben wij gepland op in de tweede week van september. Wij kijken naar je uit!

