Alerte en proactieve Teamleider
Finance, Control & IT (20-25 uur)
Light for the World Nederland is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor een wereld waarin
mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op (oog)zorg, onderwijs en werk. De organisatie
is gevestigd in Veenendaal, heeft jaarinkomsten van 3,7 miljoen euro. Dankzij de steun van
donateurs, bedrijven, familiefondsen en institutionele fondsen realiseren wij 30 innovatieve
projecten in Azië en Afrika.
Light for the World hecht aan goede controle op en verantwoording van onze bestedingen.
Daarnaast zien we dat de eisen van donoren toenemen. Om deze reden is de nieuwe rol van
teamleider Finance, Control & IT toegevoegd aan de organisatie.

Jouw rol
Je bent verantwoordelijk voor het financieel management (begrotingsproces, maandelijkse
financiële rapportages), IT en het bewaken van de kwaliteit van interne processen in de hele
organisatie, en rapporteert daarover aan de directeur;
Je geeft leiding aan een team van 2 FTE;
Je bent lid van het Operationeel Team, dat verantwoordelijk is voor de besluitvorming in de
organisatie. Het Operationeel Team wordt gevormd door de teamleiders Programma’s,
Fondsenwerving & Communicatie, en Finance, Control & IT en de directeur.
Je adviseert vanuit perspectief van Finance, Control & IT bij Go/No Go’s van nieuwe
projecten; en doet een financiële check bij omvangrijke fondsaanvragen;
Je bent proactief in het inrichten en stroomlijnen van effectieve en efficiënte financiële
processen in de landenkantoren van Light for the World Nederland in Kenya, Uganda en
Cambodja, in nauwe samenwerking met de teamleider Programma’s;
Je bent verantwoordelijk voor effectieve en gebruikersvriendelijke IT-systemen die de
werkprocessen van de organisatie gemakkelijker en plezieriger maken.

Wie zoeken wij?
Je hebt een opleiding op minimaal HBO+ werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante
werkervaring;
Ervaring met werken in een NGO en/of internationale samenwerking is een sterke pré;
Je hebt kennis van het vakgebied financiën en van de financieel administratieve inrichting
van organisaties;
Je hebt ervaring met planning- en control in een projectenorganisatie;
Je werkt zelfstandig, en bent tegelijk in staat je team mee te nemen in nieuwe stappen.
Samenwerking met het Operationeel Team geef je actief vorm;
Je werkt gestructureerd, signaleert risico’s, adviseert proactief en kunt snel schakelen in een
dynamische omgeving;
Je bent opbouwend kritisch en neemt de organisatie mee in het continue verbeteren,
waarbij je begrijpt dat systemen nooit een doel in zichzelf zijn;
Je beheerst Nederlands en Engels en communiceert daarin soepel, zowel schriftelijk als
mondeling;
Je bent bereid buitenlandse dienstreizen te maken, indien nodig;
Je onderschrijft onze missie en visie van harte;
Onze christelijke identiteit geeft jou richting en inspiratie in je dagelijkse werk.

Wat bieden wij?
Je krijgt een uitdagende functie, in een organisatie waarin de lijnen kort zijn. Je vervult samen met de
teamleiders programma’s en fondsenwerving & communicatie een spilfunctie in de organisatie. Je
werkt samen met collega’s die zeer gemotiveerd zijn.
We bieden jou een passende salariëring in schaal 11-12 van de CAO Sociaal Werk, Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening.

Geïnteresseerd?
Schrijf een brief met CV en motivatie voor 6 maart, en stuur deze naar vacancy@light-for-theworld.org. Meer informatie? Bel Dicky Nieuwenhuis, directeur: 06-13626723

