Leiding geven. Inspireren. Samenwerken. Adviseren. En dat alles vanuit een integrale visie op de
organisatie van dé beroepsvereniging voor fysiotherapeuten. Dat is wat we verwachten van onze

Manager Bedrijfsvoering
met stevig financieel-economisch inzicht
(36-40 uur per week)
die leiding gaat geven aan een nieuw te vormen afdeling Bedrijfsvoering, verantwoordelijk voor
Finance en Control, HRM en ICT & Facilitaire zaken van het KNGF.
Wat ga je doen?
Met 16 medewerkers bouw je de nieuwe afdeling op en professionaliseer je de bedrijfsvoering van het
KNGF. Met je collega MT-leden en de directie verbeter je voortdurend de ondersteuning van de
werkorganisatie en het bestuur.
Je taken
• Leiding geven. Inspirerend en coachend. Gericht op ontwikkeling. Sturend op resultaten, processen
competenties, houding en gedrag.
• Organiseren van het begrotingsproces (samen met de businesscontroller) en de P&C-cyclus.
• Optimaliseren van HRM-processen en de financiële sturing op vaste formatie en inhuur, samen
met de HRM adviseurs
• Doorontwikkelen (samen met het hoofd ICT&FZ) van de ICT-infrastructuur, het
informatiemanagement en de facilitaire ondersteuning van de organisatie
• Vaststellen van heldere kaders voor de bedrijfsvoering die bijdragen aan het strategisch beleid
• Initiëren van verbeteringen en vereenvoudiging van processen waar mogelijk.
• Leveren van scherpe stuurinformatie en heldere managementrapportages
• Strategisch adviseren aan het bestuur en het management over de ontwikkelingen binnen
Bedrifsvoering

Wie ben jij?
• Een inspirerende leidinggevende die op verschillende niveaus kan acteren en medewerkers coacht
en faciliteert bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling.
• Je hebt aantoonbare ruime werkervaring als leidinggevende binnen de bedrijfsvoering van een
organisatie
• Je bent een stevige gesprekspartner voor de directie, het MT en het bestuur.
• Je ontwikkelt snel een visie op bedrijfsvoering in de werkorganisatie van een beroepsvereniging.
• Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding met achtergrond in bijvoorbeeld bedrijfskunde (MBA) of
bestuurskunde (MPM) en bij voorkeur een financieel-economische achtergrond.
• Je hebt actuele kennis over bedrijfsvoering thema’s (governance, control, AO/IC, IV-ontsluiting).
Als persoon ben je analytisch, oplossingsgericht en integer met oog voor kwaliteit.

Wat bieden wij?
• Een uitdagende baan in een soms hectische organisatie die volop in ontwikkeling is.
• Afhankelijk van opleiding & werkervaring bieden we een salaris van € 5.126,- tot maximaal
€ 8.729,- 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.
Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Ben je enthousiast?
Stuur dan vóór 13 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 Heleen Post, directeur van het
KNGF. Zij is bereikbaar per mail h.post@kngf.nl, of per telefoon 06-13695726. 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.

