Vacature Bestuurslid portefeuille financiën
Welzijn Baarn ondersteunt de inwoners van Baarn om het beste uit zichzelf te halen en hun welbevinden,
geluk en zelfredzaamheid te vergroten.
Welzijn Baarn hanteert de governancecode en onderschrijft de branchecode sociaal werk Nederland.
Welzijn Baarn heeft een vrijwillig toezichthoudend bestuur.
Het toezichthoudende bestuur zet samen met de directeur in hoofdlijnen het beleid van de organisatie uit,
houdt toezicht op de uitvoering hiervan en is klankbord voor de directeur.
De rol van een bestuur op afstand met een toezichthoudende rol is in ontwikkeling. Het bestuur neemt in
de komende maanden een besluit over de bestuursstructuur.

Functieprofiel financieel specialist
Algemene functie-eisen leden Toezichthoudend Bestuur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
Minimaal HBO werk- en denkniveau;
Affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Stichting Welzijn Baarn;
Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op
strategisch niveau te kunnen voeren;
Vermogen om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de directie;
Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
Een goed ontwikkelde ‘maatschappelijke antenne’ en inzicht in actuele ontwikkelingen in het
sociaal domein;
Gericht op samenwerking in een team dat uit leden met uiteenlopende kennis- en
ervaringsgebieden bestaat;
Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en het vermogen tot kritische
zelfreflectie;
Een binding met Baarn is een pré.

Specifieke functie-eisen t.a.v. het nieuw te werven bestuurslid:
•
•
•
•

Deskundigheid op het gebied van financiën en bedrijfsvoering;
Kennis om budgetten, begrotingen en jaarstukken adequaat te kunnen beoordelen;
Kennis van rolopvatting en taakverdeling gerelateerd aan de uitvoering van de controllerfunctie;
In staat zijn om namens het bestuur als gesprekspartner c.q. opdrachtgever van de externe
accountant op te treden.
Interesse? Stuur een motivatie en CV naar: sollicitaties@welzijnbaarn.nl
Meer informatie? Jan Muizelaar, 06-27032658 of www.welzijnbaarn.nl

