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De Shared Service Organisatie van CVO is op zoek naar een  
 

Manager Financiën 

Een ervaren en gedreven financial die zorgt voor het doorontwikkelen en verder 
professionaliseren van de afdeling en het bevorderen van het partnerschap met de scholen  

 
Wie zijn wij? 
De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omstreken (CVO) 
verzorgt voortgezet onderwijs in de Rotterdamse Regio. Er werken in totaal ongeveer 2400 
medewerkers voor ruim 40 scholen met in totaal ongeveer 21.000 leerlingen. 
 
Op het Henegouwerplein in Rotterdam is de centrale organisatie van CVO gevestigd.  Deze 
bestaat uit een Raad van Bestuur en een kleine Beleidsstaf. Ook de recent gevormde Shared 
Service Organisatie (HR, ICT, Financiën, Huisvesting en Facilitair, Juridische Zaken en Inkoop) is 
op het Henegouwerplein gehuisvest. 
 
De Shared Service Organisatie (SSO) is een no-nonsense organisatie met een informele en 
professionele cultuur, die het woord ‘dienstverlening’ heel letterlijk neemt en altijd zoekt naar 
de beste oplossing. De SSO is in opbouw en draagt zorg voor de continuïteit en efficiëntie van 
de dienstverlening, is met kennis en kunde altijd actueel en ontzorgt de scholen. We werken 
samen, zijn aanspreekbaar op ons handelen, delen kennis en leren van elkaar en zijn 
transparant en integer. De mens staat bij de SSO centraal, dat geldt zowel voor de scholen als 
voor haar medewerkers.   
 
Wat is jouw plek? 
Je bent samen met je collega managers van de SSO direct werkzaam onder de Directeur SSO 
en als Manager Financiën ben je: 

 Inhoudelijk deskundig en bent vanuit die deskundigheid in staat om besluiten te nemen en 
anderen te adviseren over zaken die jouw vakgebied betreffen. Je bent binnen kaders van 
Concern control verantwoordelijk voor een accurate en tijdige financiële administratie en 
de daaruit voortkomende producten als prognoses, begrotingen, rapportages en 
jaarrekeningen van alle scholen(groepen) en de Shared Service Organisatie zelf. Je hebt 
externe contacten met onder andere de accountant, fiscus en bank. 

 De manager van mensen en middelen van je team. Je geeft leiding aan alle medewerkers 
van financiën en organiseert de werkzaamheden zodanig dat extreme piekbelasting wordt 
voorkomen. Je zorgt voor een optimale en gestructureerde communicatie tussen jouw 
afdeling en de scholen. Tevens draag je bij aan de verbinding met andere teams binnen de 
SSO. 

 
Wie ben jij? 

 Je voelt je thuis bij een Shared SERVICE Organisatie; de SSO is er immers voor de scholen 

en die servicegerichte instelling past bij jou. Door je affiniteit met dienstverlening kan je je  

verplaatsen in de behoeften van de scholen en hun directeuren en bevorder je het 

partnerschap met hen vanuit de SSO. 

 De organisatie moet verder ontwikkeld worden en jij bent de teamspeler die daar in het 

managementteam een bijdrage aan kan en wil leveren.  
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Wat ga je doen? 

 Als manager weet je je team te inspireren en motiveren om de dienstverlening aan de 

scholen op hoog niveau te brengen en te houden. Je geeft ruimte en bent toegankelijk 

maar kan waar nodig ook stevig sturen.  

 Je hebt een rol in het managementteam van de SSO. Samen met je collega managers en de 

Directeur SSO ben je verantwoordelijk voor het totale SSO beleid en werk je samen aan de 

verdere ontwikkeling van dit organisatieonderdeel. 

Wat vragen wij?  

 Je functioneert op HBO/ WO werk- en denkniveau. Je hebt een relevante opleiding 

(Bijvoorbeeld Bedrijfseconomie, SPD) en ervaring met leiding geven en het begeleiden van 

veranderingen. 

 Je hebt kennis van actuele regelgeving op financieel gebied en kennis van en ervaring met 

applicaties als Exact, AFAS, Excel, WIS, BI. 

 Een beschikbaarheid van 5 dagen per week (1,0 fte). 
 

Wat bieden wij? 
Een werkplek waarin veel moet worden opgezet of uitgebouwd en gepionierd mag worden. 
Veel ruimte voor eigen initiatief en de mogelijkheid mee te bouwen aan een nieuw 
organisatieonderdeel. Een plek waar je veel ervaring en kennis over je vak en het onderwijs 
kunt opdoen en verbreden. Je komt te werken in een pittige, maar collegiaal respectvolle 
omgeving die zich kenmerkt door een informele en prettig gedreven werksfeer waar je nieuwe 
ideeën kunt inbrengen.  
 
Deze functie wordt beloond volgens schaal 13 (afhankelijk van kennis en ervaring € 4.316,- - 
€ 6.012,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband) van de cao VO. De cao VO kent 
prima secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. een eindejaarsuitkering van 7,4%, een 
opleidingsbudget en een budget voor levensfasebewust personeelsbeleid. Je werkt 1.659 uren 
per jaar bij een fulltime dienstverband. De aanstelling is voor een jaar met uitzicht op een 
vaste aanstelling.  
 

Matchen we? 
Ben jij de nieuwe Manager Financiën bij de SSO van CVO? Je kunt solliciteren door je CV met 
een korte motivatie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 februari 2020 te sturen aan 
sollicitatie[apestaartje]cvo.nl onder vermelding van vacature SSO FA 13-MA-01. 

 

Hoe gaat het verder? 

In februari 2020 zullen gesprekken met kandidaten worden gevoerd.   

 Dinsdagmiddag 4 februari (tussen 13.00 uur en 17.00 uur) 

 Dinsdagmiddag 11 februari (tussen 13.00 uur en 17.00 uur) 

 

Meer weten? 
Neem dan contact op met Marco Heemskerk, directeur SSO, via telefoonnummer:  
06-50655605.  

 

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