
 

 
 

Wij zijn QliQ Primair Onderwijs. Een onderwijsorganisatie in Helmond met twaalf 

basisscholen/kindcentra, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs. We staan 

aan het begin van een nieuwe fase in onze organisatie waarin we op basis van gedeeld 

leiderschap en vanuit vertrouwen elke dag samenwerken aan de beste ontwikkelkansen 

voor ruim 3700 kinderen en ruim 400 collega’s. Diversiteit is voor ons het uitgangspunt. 

Wij werken graag en veel samen, met elkaar en met partners om ons heen. 

 
Wij zijn op zoek naar een: 

Beleidsmedewerker Financiën (0.6 FTE) ** 
** 1,0 FTE is bespreekbaar voor kandidaten die eveneens ervaring hebben 

op de gebieden facilitair en/of huisvesting. 

 
We zoeken een professional: 

- Voor wie cijfers geen geheimen hebben en die het verhaal áchter de cijfers nog leuker 

en belangrijker vindt dan de cijfers op zich; 

- Die op de hoogte is van de onderwijsfinanciering of zich hierin wil verdiepen. 

- Voor wie het vanzelfsprekend is om verder vooruit te kijken; 

- Die samen met collega’s van de afdeling financiën en staf integraal werkt aan de 

doorontwikkeling van onze organisatie; 

- Die vanuit expertise een stevige sparringpartner is voor de bestuurder en de directeuren 

en ervan overtuigd is dat je samen verder komt dan alleen. 

 
Wat ga je doen? 

- Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de (meerjaren)begroting als basis van 

het beleid en het te ontwikkelen meerjarenbeleid; 

- Jouw grondige analyses vormen de basis voor heldere managementrapportages en 

adviezen; 

- Je vertaalt de strategie van de organisatie naar het te voeren financieel beleid op korte 

en langere termijn in de vorm van (meerjaren)begroting, jaarplannen, 

ontwikkelrichtingen; 

- Je adviseert over en bent verantwoordelijk voor beleidszaken (personeel, huisvesting, 

inkoop, etc.) voor zover die de begroting raken, en schept hierbij financiële kaders; 

- Je denkt actief mee over de toekomst en signaleert de van invloed zijnde 

maatschappelijke en aanpalende ontwikkelingen in het algemeen en de trends en 

ontwikkelingen op het gebied van onderwijs financiën in het bijzonder en vertaalt deze 

naar adviezen voor de organisatie. 

 
** Zoals hierboven aangegeven is een uitbreiding van het dienstverband van 0,6 naar 1 

FTE mogelijk indien je ook ervaring hebt met de gebieden facilitair en/of huisvesting. 



 
 

We denken hierbij een medewerker die het College van Bestuur kan adviseren en 

ondersteunen op het gebied van 'facilitair en/of huisvesting' en mede beleid kan maken 

op de genoemde gebieden. 

We zoeken een wendbare professional die van nature goed kan samenwerken, proactief, 

verantwoordelijk is, ervaring heeft met duurzaamheid, bekostiging, beheer & onderhoud 

en die gaat voor het beste. Tevens beschik je over competenties als: aandacht voor 

details, oordeelsvorming, besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid en overtuigingskracht. 

 
Deze procedure wordt ondersteund door Met David bv, professionals in 

talentmanagement. 

 

Reacties graag vóór vrijdag 29 april 2022 naar: 

info@metdavid.nl 
ter attentie van Mieke ten Have o.v.v. Beleidsmedewerker Financiën. 

 
Voor meer informatie kun je met bovengenoemde contact opnemen: 06-53843783 

 
De kennismakingsgesprekken bij Met David zullen plaatsvinden vanaf 12 april tot en met  

13 mei 2022. Geschikte kandidaten gaan door naar de 1e sollicitatieronde bij QliQ Primair 

Onderwijs. Deze zal plaats vinden in de week van 23 mei. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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