
 

 

 

Word jij onze nieuwe hoogvlieger? 

AKROS is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn. Bij onze kinderopvang zijn kinderen verzekerd van 

professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, leren en groeien. Ook biedt 

AKROS taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor participatie en welzijn in Amsterdam.  

 

Voor ons Centraal Bureau zijn wij op zoek naar een: 

Manager Bedrijfsvoering 
(met financiële achtergrond, voor 32-36 uur per week) 

Als Manager Bedrijfsvoering ben je veelzijdig bezig en ontwikkel je de financiële, administratieve, facilitaire en 

inkoop teams tot deze optimaal functioneren. Je stuurt de ICT-functie aan. Je hebt een sterke affiniteit met - of 

ervaring binnen - de kinderopvang en bent ijzersterk in het optimaliseren van de diverse bedrijfsprocessen. 

Het is een complexe functie voor een ervaren manager/controller die verantwoord en transparant het beheer 

van de financiële middelen en het inrichten van een gezonde bedrijfsvoering en team kan managen. Een 

inhoudelijk mooie functie binnen een interessante werkomgeving waarbij de regelgeving vaak verandert en 

veel invloed heeft. Je houdt van een informele werkomgeving, bent zowel strategisch als operationeel sterk 

en bent toe aan deze uitdaging om al jouw talenten in te kunnen zetten. Ben jij die Manager Bedrijfsvoering 

die wij zoeken? Reageer dan snel! 

 

Bij welke werkgever kom ik als Manager Bedrijfsvoering terecht? 
Deze maatschappelijke organisatie op het gebied van kinderopvang en welzijn in de regio Amsterdam West, 

biedt zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Tevens zijn wij actief op het gebied van taal en participatie 

projecten. Je werkt met medewerkers met hart voor de zaak die samen met deze manager werkprocessen 

willen verbeteren. Persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke scholing zijn daarbij randvoorwaarden. Er 

heerst een informele en bevlogen cultuur, waar loyaliteit en teamspirit de sfeer bepalen. Omdat de organisatie 

kleinschalig is, kent iedereen elkaar en zijn de lijnen kort. Je ziet het resultaat van je werk. 

 

Wat ga ik doen als Manager Bedrijfsvoering? 

• Verantwoordelijk voor een soepele planning & control cyclus en een gedegen financieel meerjarenbeleid, 

inclusief subsidiebenutting; 

• Jaarlijkse begrotingen/budgetten en periodieke rapportages verzorgen en mede sturing geven aan 

bedrijfsresultaat binnen alle lagen; 

• Verantwoordelijk voor het opstellen van marktwaarde, bedrijfswaarde, liquiditeitsprognoses en 

investeringsberekeningen inclusief bijbehorende analyses; 

• Inrichten van het financiële dashboard ten behoeve van de managementsturingsinformatie in alle lagen 

van de organisatie voor zowel kinderopvang als taal & participatie; 

• Verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie inclusief salarisadministratie; 

• Belastingaangiften en aanvragen van en verantwoordingen voor subsidie en aanbestedingen; 

• ICT-beleid opzetten en aansturen; 

• Facilitaire zaken aansturen en inkoopbeleid formuleren/centraliseren; 

• Aansturen en coachen van jouw eigen teams (circa 10 personen); 

• Voorstellen en ideeën inbrengen en zorgdragen voor afstemming met andere betrokken stafafdelingen en 

het primaire proces (kinderopvang, taal & participatie); 



• Vertalen van (beleid/markt) ontwikkelingen en bedrijfsdoelstellingen naar beleidskaders voor 

financiële/administratieve bedrijfsvoering; 

• Fungeren als contactpersoon voor gemeente, belastingdienst in verband met bijvoorbeeld 

kinderopvangtoeslagen en educatie subsidies/aanbestedingen; 

• Overleggen met en het aanspreekpunt zijn voor de externe accountant, fiscalist en andere inhoudelijke 

experts. 

 

Wat staat er tegenover? 

• Een marktconform salaris gebaseerd op kennis, ervaring en opleiding (CAO Kinderopvang); 

• Werken bij een maatschappelijke organisatie met een breed draagvlak; 

• ‘Dicht op het vuur’ door als sparringpartner van de directeur-bestuurder te fungeren bij de 

doorontwikkeling van de organisatie en bij strategische samenwerkingsverbanden; 

• Samenwerken met een klein hecht team bestaande uit enthousiaste collega’s; 

• Een inhoudelijke uitdaging met veel verantwoordelijkheid, waarin je gaat ‘bouwen’ en grote mate van 

eigen inbreng/invulling hebt; 

• Flexibele werktijden tot maximaal 36 uur en deels online/thuis werken; 

• Goed bereikbaar in hartje Amsterdam West. 

 

Wat moet ik kunnen voor de Manager Bedrijfsvoering rol? 

• Academisch werk- en denkniveau en economische/financiële of bedrijfskundige opleiding; 

• Sterk bedrijfsmatig en analytisch inzicht en brede ervaring als financieel manager/controller; 

• Brede en theoretische kennis van modern financieel beleid en inrichten van een eigentijdse planning en 

control cyclus; 

• Gespecialiseerde kennis op het gebied van financiën, formatie, P&C, boekhouding, subsidies, 

bedrijfsvoering en salarisadministratie; 

• Ervaring/affiniteit met ICT, facilitaire zaken en de inkoopfunctie; 

• Leidinggevende ervaring aan financiële en administratieve professionals en gericht op samenwerking; 

• Ervaring met sturen van bedrijfsprocessen op kwaliteit en efficiency in de context van de organisatie; 

• Competenties: secuur, stressbestendig, kan werken met deadlines, communiceert tactisch én duidelijk, en 
je doet wat je zegt; 

• Kan een stevige bijdrage leveren aan de strategische implementatie en ontwikkeling van de organisatie.  

• Gedreven persoonlijkheid met flexibele, kritische en resultaatgerichte instelling en oog voor details; 

• Kei in prioriteiten stellen, verbinding leggen en een aanpak mentaliteit. 

 

Solliciteren? 
Lijkt de Manager Bedrijfsvoering functie jou wel wat? Stuur dan voor 1 juli je motivatie en cv via email naar 

Mel de Smit, manager HR: m.desmit@akros-amsterdam.nl. Vermeld hierbij vacaturenummer 202008. Wil je 

eerst meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Mechteld van der Westen, directeur-

bestuurder, telefoon 06 – 42311181 (i.v.m. vakantie t/m 3 juli bereikbaar) of Mel de Smit, manager HR, via 

ons algemene telefoonnummer 020 – 26 10 500. 

 
Privacy  
Voor de afhandeling van je sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De door jou 
aan AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard gedurende een periode van 4 weken na 
het einde van de sollicitatieprocedure. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij AKROS, dan worden 
jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.  
  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   
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