Hoofd Financiële administratie
PROKINO KINDEROPVANG AMSTERDAM
 Ben jij een gedreven financiële topper met ervaring als hoofd van een financiële afdeling?
 Werk je zelfstandig en accuraat, ben je proactief, resultaatgericht en heb je een hands-on werkhouding?
 Deins je niet terug voor complexe vraagstukken en zie je uitdaging in het verhogen van de kwaliteit van
de dienstverlening?

 Heb je een afgeronde bedrijfseconomische opleiding, HBO werk- en denkniveau en minimaal 5 tot 7 jaar





ervaring in een vergelijkbare functie?
Weet jij draagvlak te creëren en ben je in staat processen door te ontwikkelen?
Heb je aantoonbare ervaring met het coachen, motiveren en begeleiden van een klein team?
Heb je affiniteit met (jeugd)zorg en kinderopvang?
Heb je kennis van pakketten als Kidsvision, Navision, Qurentis en Pro Active?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor ons hoofdkantoor in hartje Amsterdam zoeken wij een Hoofd Financiële administratie die samen met een team
van 12 ervaren collega’s de handen uit de mouwen wil steken. Het betreft een fulltime functie.

Wat ga je doen?
 Je bent verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en betrouwbare uitvoering van de financiële administratie van
de kinderopvang, zorg en internaten
 Je stuurt de dagelijkse werkzaamheden aan, werkt zelf mee en weet prioriteiten te stellen en te bewaken
 Je zorg voor een optimale inrichting van de AO/IC en bent leidend bij de verbetering van de administraties
 Je werkt samen met de controller aan het verbeteren van de interne en externe informatievoorziening en
samen met je team aan het opstellen van de jaarrekeningen en alle bijhorende stukken
 Je bent verantwoordelijk voor een goede communicatie met de controller, directies en de externe accountant

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste zorg en
opvang bieden. Daarom hebben we voor jou:
 Een uitdagende functie (36 uur per week) in een dynamische en complexe organisatie
 Salariëring volgens cao Kinderopvang schaal 11 of 12, afhankelijk van ervaring en achtergrond
 Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
 Werklocatie in het hart van Amsterdam, goed bereikbaar met het OV
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op: www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Ben jij het Hoofd Financiële administratie dat wij zoeken? Stuur dan vóór 1 februari 2019 je motivatie en CV aan Berrit
Frankema van High Quality: b.frankema@high-quality.nl. Heb je nog vragen? Berrit is te bereiken op: 06-52 37 26 97.
High Quality Recruitment ondersteunt Prokino exclusief in deze procedure. Dat betekent dat reacties van andere
bureaus niet op prijs worden gesteld.

We zien uit naar je reactie!
www.prokino.nl

