
Vacature

Bij Rijksmuseum Boerhaave ontdek je de wereld van de natuurwetenschappen en
van de geneeskunde. In een sfeervolle omgeving ontdekt de bezoeker wat de
wetenschap heeft bereikt en hoe deze ontdekkingen van invloed zijn op onze wereld
van nu. In juni 2019 ontving het museum de European Museum of the Year Award
voor de zeer geslaagde herinrichting van de presentatie waar de objecten vergezeld
gaan van historische en persoonlijke verhalen, een variatie aan audiovisuele
projecties en uitnodigende interactieve spellen. Het museum werkt met een
succesvolle bezoekersstrategie die erop gericht is om de wereld van wetenschap voor
een breder geïnteresseerd en jonger publiek aantrekkelijk te maken.

HOOFD FINANCIËN & HR

Als Hoofd Financiën & HR ben je mede verantwoordelijk voor het vormgeven van het

financiële- en HR beleid. Je bewaakt de integriteit en de vertrouwelijkheid van

informatie. Je draagt zorg voor een efficiënte en doelmatige uitvoering van en

verslaglegging over de activiteiten op het gebied van financiële- en HR zaken. Je hebt

een signalerings- en adviesfunctie naar directie, MT en leidinggevenden. Tevens zorg

je voor de aansturing, ontwikkeling en het motiveren van de Medewerkers Financiën

en Administratie en een constructieve samenwerking binnen het team en met

andere afdelingen. Je rapporteert in deze functie aan de Manager Bedrijfsvoering &

Financiën.

Aansturing & ontwikkeling van het team:

1. Is verantwoordelijk voor het maken van de planning voor de afdeling.

2. Zet medewerkers in naar functie, taak (volwassenheid) en ervaring. Is (mede)

verantwoordelijk voor het faciliteren, inzetten en geven van vakgerichte

trainingen;

3. Draagt zorg voor het creëren en onderhouden van een veilige en prettige

werkomgeving op de afdeling. Coacht, motiveert, informeert en begeleidt

medewerkers. Houdt teamoverleg om informatie te delen en de teamvorming

te bevorderen;

4. Legt en onderhoudt externe contacten die van belang zijn voor de

kennisdeling en de organisatie;

5. Is verantwoordelijk voor verzuimbeleid en talentmanagement;

6. Participeert in projectgroepen als Projectleider of Projectmedewerker;

7. Voert overleg met de Manager Bedrijfsvoering & Financiën en collega

Hoofden om ontwikkelingen binnen en buiten de eigen afdeling tijdig te

signaleren en waar nodig actie te ondernemen.



Financiële Administratie en Control:

1. Bewaakt de uitvoering en ontwikkeling van de administratieve en financiële

processen en ziet toe op de toepassing van fiscale en wettelijke

verplichtingen;

2. Zorgt voor een juiste en volledige maandafsluiting van de administratie;

3. Adviseert en informeert de Manager Bedrijfsvoering & Financiën inzake

financiële aangelegenheden;

4. Draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van het Financiële beleid dat

bijdraagt aan de realisatie van de organisatiestrategie;

5. Stelt rapportages op, waaronder managementrapportages en concept

jaarrekening;

6. Onderhoudt contact met externe adviseurs en relevante financiële- en

overheidsinstellingen, inzake het ontwerpen, toetsen en implementeren van

het Financieel beleid;

7. Adviseert over de juiste inrichting van de AO-IC.

HR operatie:

1. Is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de maandelijkse

salarisprocessen waaronder de correcte melding van in- en uit dienst melding

van medewerkers bij het salarisbureau;

2. Stelt managementrapportages op en adviseert de directie inzake

personeelsregelingen en CAO, doet voorstellen en werkt deze uit;

3. Is eerste aanspreekpunt voor de Arbodienst en is verantwoordelijk voor

uitvoering van het verzuimbeleid;

4. Ondersteunt leidinggevenden en medewerkers inzake personele

vraagstukken;

Wat beloven wij jou?

1. Een verantwoordelijke functie bij een prachtige organisatie, Europees

museum van het jaar 2019, waar je kunt zorgen voor impact;

2. Een geweldige werkomgeving, een rijksmuseum in een monumentaal pand in

museumstad Leiden;

3. De functie wordt gewaardeerd volgens functiegroep 11 van de Museum cao,

o.b.v. een 32-urige werkweek;

4. Overige arbeidsvoorwaarden, waaronder 3,4% eindejaarsuitkering, ontvang je

volgens de Museum cao;

5. De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur

van één jaar, met de intentie tot omzetting in een vast dienstverband.

Wat vragen we van jou?

1. HBO werk- en denkniveau met financiële achtergrond;

2. Minimaal 5 jaar ervaring binnen een vergelijkbare functie in een bij voorkeur

culturele / museale omgeving;



3. Relevante financiële en HR ervaring;

4. Projectmatig kunnen werken;

5. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Je competenties en talenten:

Samenwerken: Draagt bij aan het gemeenschappelijk doel van de eigen afdeling en

de samenwerking met andere afdelingen en heeft een proactieve rol hierin. Komt

afspraken na en denkt daar waar nodig mee in andere projecten. Neemt kennis van

ideeën van anderen en is bereid zijn kennis en ideeën met anderen te delen.

Informeert over eigen activiteiten en houdt zich op de hoogte van activiteiten van

anderen.

Planning & Organisatie: Plant en structureert werkzaamheden op de afdeling

realistisch en stelt prioriteiten op basis van kwantitatieve doelstellingen. Checkt

gezamenlijke voortgang en stelt bij. Weet op planmatige wijze problemen en vragen

in kaart te brengen, scheidt daarbij hoofd- van bijzaken. Stimuleert efficiënt werken

en stelt deadlines.

Coachend leiderschap: Weet stijl en gedrag aan te passen, waardoor medewerkers

optimaal kunnen functioneren. Motiveert, geeft feedback en zet aan tot nadenken

om bewustwording en gedrag bij de ander te ontwikkelen. Benoemt en bespreekt

(team) samenwerking en bouwt actief aan de teamontwikkeling van de

medewerkers. Weet op het juiste moment een stap terug te nemen en ruimte te

geven aan de ander.

Klantgericht: Heeft een proactieve houding en signaleert tijdig de behoefte van

zowel de interne als externe klant c.q. bezoeker. Weet deze behoefte zelfstandig en

flexibel op correcte wijze in te vullen binnen de gestelde werkkaders. Communiceert

zowel mondeling als schriftelijk op professionele en heldere wijze met interne en

externe contactpersonen.

Analytisch: Zoekt gericht informatie, integreert bestaande met nieuwe informatie en

legt verbanden tussen verschillende informatiebronnen. Integreert theorie en

praktijk, deelt problemen en complexe vragen op in onderdelen en stelt patronen

vast.

Is je interesse gewekt?

Zie jij het wel zitten om te werken als Hoofd Financiën & HR bij Rijksmuseum

Boerhaave? Solliciteer dan vóór 18 februari 2022. Stuur dan een motivatiebrief en CV

per e-mail naar personeelszaken@rijksmuseumboerhaave.nl. Heb je een vraag over

deze vacature, neem dan contact op met Jeroen van de Beek op telefoonnummer

06-21921456 of mail jeroenvandebeek@rijksmuseumboerhaave.nl.

mailto:personeelszaken@rijksmuseumboerhaave.nl

