Centrum 16•22 is een welzijnsinstelling in Den Haag die projecten
ontwikkelt en uitvoert over actuele maatschappelijke thema’s. We
doen dit voor kinderen, jongeren, hun opvoeders en professionals.
Ons doel is om jongeren zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol
deel te laten nemen in de maatschappij.
Zelf • Bewust • Samen • Leven zijn daarbij onze kernbegrippen.

Door prepensionering van onze huidige collega hebben wij een vacature voor de functie van

zakelijk leider
liefst per 1 januari 2021 voor 24-28 uur per week
Kerntaken zakelijk leider
• Opstellen, bewaken en uitvoeren van het financieel beleid
• Uitvoeren van personeelsbeleid / personeelsadministratie
• Voorbereiden en bewaken van de voortgang van de werkplanning
• Onderhouden van externe contacten op gebied van personeel en financiën
• Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering
Profiel van de functie
Kennis
• HBO werk- en denkniveau
• Kennis van de toepassing van relevante (financiële) automatiseringsprogramma’s
• Kennis van en inzicht in de administratieve- en bedrijfseconomische processen
• Kennis van en inzicht in fondsenwerving bij overheden en particuliere instellingen
Specifieke functiekenmerken
• Analytisch denkvermogen
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het verwerken van gegevens
• Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële en/of
persoonsgegevens
• Sociaal vaardig
• Goede communicatieve vaardigheden
• Stressbestendigheid
• Netwerk in Den Haag is een pré
Plaats in de organisatie
• Geeft functioneel leiding aan en werkt samen met de financieel administratief medewerker
• Valt onder eindverantwoordelijkheid van de directeur

Salariëring
• CAO Sociaal Werk–WMD schaal 8/9 (€ 2.818,- / € 4.252,- per maand bij 36 uur pwk)
Informatie
• Algemene informatie over Stichting Centrum 16•22: www.centrum1622.nl
• Informatie over de functie bij de huidige zakelijk leider Jan Klomp:
janklomp@centrum1622.nl
Sollicitatieprocedure
• Sollicitaties voor 23 november a.s.

•
•

Sollicitaties sturen naar: info@centrum1622.nl
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 30 november t/m 18
december 2020

Centrum 16•22 verrijkt kinderen en jongeren, door het aanbieden en/of begeleiden van programma’s
op scholen. Deze programma’s stimuleren hun sociaal-emotionele ontwikkeling; zodat zij
zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol kunnen participeren in de maatschappij.
Centrum 16•22 geeft deze missie vorm door projecten te ontwikkelen, te begeleiden en uit te voeren
in samenwerking met het onderwijs en/of met andere organisaties.

