
Hoofd Financiële Administratie 
 

Algemene kenmerken 
De taken van deze afdeling liggen op het gebied van de bewaking van het (administratieve) proces en het 
financieel management, geconcretiseerd in beleidsontwikkeling en –advisering inzake financieel beleid en 
beheer en de aanlevering van het inhoudelijke informatie voor zowel de directeur-bestuurder van Stichting 
Limena alsmede de locatiedirecteuren en in contact met de subsidieverstrekker en accountant. 
 

Doel van de functie 
Het ontwikkelen van en geven van leiding en sturing aan (de uitvoering) van het beleid op 
het gebied van financiën en administratie. 
 

Organisatorische positie 
Het hoofd financiële administratie ressorteert in hiërarchische zin onder de 
directeur-bestuurder van Stichting Limena en geeft leiding aan de overige medewerkers van de afdeling. 
 

Hoofdactiviteiten 
Taken 

- Het geven van leiding aan de afdeling in algemene zin op het gebied van personele, 
organisatorische en budgettaire aangelegenheden binnen de daartoe gestelde 
beleidskaders en geldende richtlijnen 

- Het bevorderen van de kwaliteit en de efficiency van de financiële administratie 
- Het zodanig inrichten en aansturen van de werkprocessen dat de gegevens op de 

juiste wijze worden verwerkt en bruikbaar zijn voor verdere behandeling door betrokken instanties 
- Het binnen de bestaande kaders en in overleg met de directeur-bestuurder 

ontwikkelen van het te voeren financiële beleid en het zorgdragen voor de uitvoering 
en realisatie daarvan 

- Het zorgdragen voor aanvraag van de subsidie, de inning van de ouderbijdragen en het leveren van een 
bijdrage aan het verwerven van alternatieve financieringsbronnen 

- Het zorgdragen voor de verslaglegging van de financiële positie van Stichting Limena, het 
samenstellen van begroting en jaarrekening en het bewaken van de toegekende 
budgetten, inclusief het onderhouden van de contacten met de accountant 

- Het rapporteren van de bevindingen met betrekking tot de hiervoor genoemde taken 
aan de directeur-bestuurder, alsmede het organiseren en uitvoeren van werkoverleg binnen de eigen 
afdeling  en deelname aan het maandelijkse overleg met het Centraal Bureau Stafzaken 

 

Profiel van de functie 

Kennis 
- Minimaal een voor de functie relevante, afgeronde beroepsopleiding op HBO-niveau of 

een, naar het oordeel van de werkgever, vergelijkbaar niveau aan kennis en 
vaardigheden 

- Kennis van en inzicht in administratieve procedures en relevante wetgeving 

 

Specifieke functie kenmerken 
- Integriteit en zorgvuldigheid bij het omgaan met vertrouwelijke gegevens 
- Plan- en organisatievermogen 
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
- Leidinggevende capaciteiten. 

 

Salariëring 
Salariëring volgens CAO Schippersinternaten (Zie CAO Jeugdzorg) schaal 9 0f 10 afhankelijk van leeftijd, ervaring 
en opleidingsniveau 


