Continu verbeteringen aanbrengen in administratie en stroomlijnen van stuurinformatie. Kortom,
scherp en vernieuwend toezicht op de financiën van dé beroepsvereniging voor fysiotherapeuten.
Dat is wat we verwachten van onze nieuwe

Business Controller/
Senior medewerker Finance & Control
(24 tot 32 uur per week)
Wat ga je doen?
Samen met je collega’s en de manager bedrijfsvoering werk je aan de ontwikkeling van de afdeling
Finance & Control (F&C) van het KNGF. Met de andere afdelingen van het KNGF werk je aan continue
verbeteringen in de administratie en het stroomlijnen van stuurinformatie (met name met de
afdelingen ICT en HRM).
Je taken
• Coördineren van het begrotingsproces en de P&C-cyclus.
• Bijdragen aan het realiseren van het strategisch beleid door heldere kaders voor de bedrijfsvoering
vast te stellen en scherpe sturingsinformatie en managementrapportages te ontwikkelen.
• Zorgen dat de verzekeringsportefeuille, projectsubsidies, contractenregister, en de financiële
administratie, waaronder de personeelsadministratie (salarissen/tijdschrijven) correct worden
uitgevoerd.
• Adviseren over het verbeteren van processen.
• Adviseren aan de directie en het bestuur over financiële vraagstukken.
Afdeling Finance & Control
F&C van het KNGF is onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering (nieuw op te richten in 2022) en
verantwoordelijk voor het organiseren en beheren van de financiële administratie. F&C draagt zorg
voor periodieke rapportages en stuurinformatie, tussentijdse controles, beleggingen, jaarrekeningen
(van 13 lid-verenigingen) en belastingzaken. Daarnaast levert F&C financieel - en fiscaal advies en services en onderhoudt zij contact met accountants en de Belastingdienst. Tot slot adviseert en
ondersteunt F&C het bestuur, directie en management bij het financieel beleid.
Wie ben jij?
• Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding in een financiële richting, bij voorkeur finance & control,
bedrijfseconomie of accountancy.
• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie.
• Kennis van fiscale zaken is een must en veranderingen hou je actief bij.
• Je hebt enkele jaren kennis en ervaring in het werken met financiële pakketten, kennis van
Dynamics AX en/of Dynamics 365 is hierbij een pré.
• Ervaring met project- en/of verenigingsadministraties is wenselijk.
Als persoon ben je analytisch, integer en kwaliteitsgericht. Je kunt helder en effectief communiceren
en je bezit overtuigingskracht. Je kunt zelfstandig werken en zoekt de dingen graag zelf uit, maar werkt
ook heel graag samen.

Wat bieden wij?
• Een uitdagende baan in een organisatie die volop in ontwikkeling is.
• Afhankelijk van opleiding & werkervaring bieden we een salaris van €3.847,- tot maximaal
€ 6.323,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek
• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij goed functioneren en onveranderde
omstandigheden, zetten we dit om naar een vast contract.
Ben je enthousiast?
Stuur dan vóór 30 juni 2022 je cv met motivatie, naar vacature@kngf.nl, ter attentie van Roxanne Pons.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Henk Slaats, manager Finance &
Control. Hij is bereikbaar per mail: h.slaats@kngf.nl, of per telefoon 033-467 29 34. Of stel je vraag
aan Carine Vollebregt sr HRM adviseur, via hrm@kngf.nl, telefoon 06-51147217.
Het KNGF hecht waarde aan diversiteit en inclusie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons
effectiever, innovatiever en het werk leuker. We nodigen iedereen van harte uit om te solliciteren!
Over het KNGF
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in Amersfoort is dé
beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland met bijna 19.000 leden. Het KNGF
bevordert de kwaliteit van het vak, behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen
van de fysiotherapeuten, positioneert fysiotherapie en de fysiotherapeut en ondersteunt leden op
maat met advies en diensten. De vereniging bevindt zich midden in de dynamiek van de zorgsector,
waarin complexe vraagstukken vragen om heldere standpunten, inventieve oplossingen en slagvaardig
handelen in het belang van onze leden.

