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Waardering  
Salarisschaal 9  
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Financiën, Inkoop en Projecten 
 
- Verantwoording: aan Hoofd financiële administratie 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda.  
De senior medeweker financiële administratie werkt ten behoeve van de Dienst 
Financiën, Inkoop en Projecten. De functie wordt uitgeoefend binnen de comptabele wet- 
en regelgeving en specifieke beleidslijnen van Scalda. 
 
De senior medewerker financiële administratie verricht werkzaamheden binnen een 
aantal resultaatgebieden:  
- ondersteuning budgethouders; 
- financiële administratie; 
- financiële informatie; 
- betalingen; 
- leidinggeven bij afwezigheid van hoofd financiële administratie; 
- applicatiebeheer financiële systemen. 
 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1 
De senior medewerker financiële administratie ondersteunt de budgethouders.  
 
Activiteiten: 
Levert een bijdrage aan het beschikbaar stellen van informatie voor de clusters en 
diensten en rapporteert bijzonderheden aan het hoofd financiële administratie. Bezoekt   
samen met het hoofd financiële administratie proactief de clusters en diensten, ten 
behoeve van de zichtbaarheid van de afdeling financiële administratie, het creëren van 
goede communicatielijnen en het mogelijk maken van snelle bijsturing op de financiële 
processen. Ondersteunt bij het opstellen van deelbegrotingen.  
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2. Resultaatgebied 2 
De senior medewerker financiële administratie verzorgt de financiële administratie. 
 
Activiteiten: 
Zorgt, in de breedste zin van het woord, voor de uitvoering van de financiële 
administratie voor Scalda en/of haar gelieerde ondernemingen. Draagt zorg en bewaakt 
de volledige, juiste en tijdige verwerking van gegevens in geautomatiseerde financiële 
systemen, maakt rapportages en doet verbetervoorstellen. Draagt zorg voor een 
zodanige vastlegging van de werkzaamheden dat verantwoording kan worden afgelegd 
door de afdeling financiële administratie en voldaan wordt aan de bestaande wet- en 
regelgeving.  
 
3. Resultaatgebied 3 
De senior medewerker financiële administratie verzorgt financiële informatie. 
 
Activiteiten: 
Stelt samen met het Hoofd financiële administratie de jaarrekening op voor Scalda en 
gelieerde ondernemingen. Zorgt voor adequate dossiers ten behoeve van interne en/of 
externe onderzoeken. Verzorgt samen met het Hoofd financiële administratie de 
rapportering aan clusters en diensten.  Bewaakt de volledige en tijdige verwerking van 
alle gegevens voorafgaand aan de rapporteringsmomenten en stuurt waar nodig bij.  
 
4. Resultaatgebied 4  
De senior medewerker financiële administratie draagt samen met het hoofd financiële 
administratie zorg voor de betalingen.  
 
Activiteiten: 
Controleert facturen inhoudelijk voorafgaand aan verwerking. Bewaakt de doorlooptijd en 
correcte afhandeling van betalingen. Voert samen met het hoofd financiële administratie 
betalingen uit. 
 
5. Resultaatgebied 5 
Ondersteunen hoofd financiële administratie en leidinggeven bij diens afwezigheid.  
 
Activiteiten: 
Geeft bij afwezigheid van hoofd financiële administratie leiding aan de medewerkers van 
de financiële administratie. Vervult een voorbeeldrol voor deze medewerkers en in de 
contacten met Scalda collega’s en externen. Verricht ondersteunende werkzaamheden 
en adviseert in opdracht van het Hoofd financiële administratie.  
6. Resultaatgebied 6 
Applicatiebeheer financiële systemen 
 
Activiteiten: 
Verricht werkzaamheden op het gebied van applicatiebeheer voor de financiële 
systemen van Scalda. Bewaakt de performance van deze systemen, verzorgt de 
planning en tijdige uitvoering van updates. Verzorgt oplossingen bij gebruikersproblemen 
of doorverwijzing naar de betreffende applicatiebeheerder. Doet samen met het hoofd 
financiële administratie verbetervoorstellen om systemen op een juiste wijze te kunnen 
inzetten, zodat deze financiële processen optimaal ondersteunen.  
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Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

• De senior medewerker financiële administratie legt verantwoording af aan het hoofd 
financiële administratie over de kwaliteit van de financiële administratie, 
ondersteuning van de budgethouders, van de jaarrekening, de advisering en 
financiële informatie. 

• De senior medewerker financiële administratie werkt binnen de voor de financiële 
administratie geldende richtlijnen en relevante delen van de wet- en regelgeving van 
financieel beheer; 

• De senior medewerker financiële administratie neemt beslissingen bij/over het 
voeren van een adequate financiële administratie en bespreekt voorstellen voor 
verbetering met het hoofd financiële administratie. 

 
Kennis en vaardigheden 

• theoretische en praktische kennis van financiële wet- en regelgeving, financieel 
beheer en van de bedrijfs- en beleidsprocessen van de organisatie; 

• theoretische en praktische kennis van financiële planningsmethoden- en technieken 
en van richtlijnen die van toepassing zijn op het begrotingsproces; 

• vaardig in applicatiebeheer van financiële systemen; 

• mondeling en schriftelijk vaardig in het voeren van overleg met budgethouders en het 
geven van adviezen; 

• leidinggevende vaardigheden 

• werk- en denkniveau: HBO.  
 
Contacten 
- met medewerkers van de afdeling, debiteuren, crediteuren en Scalda collega’s om af 

te stemmen over afwikkeling van de financiële processen; 
- met de leveranciers en gebruikers van de financiële systemen om af te stemmen over 

het actueel en operationeel houden van de financiële systemen; 
- met de accountant, subsidieverstrekkers, budgethouders, bestuurders om uitleg te  

geven over de aangeleverde cijfers en berekeningen. 
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