
 

 

Functieprofiel senior medewerker financien  

Organisatie 

De senior medewerker financien maakt deel uit van de afdeling financien en is een belangrijke schakel 

vanuit zijn/haar vakgebied binnen de verschillende afdelingen van de organisatie. Met name is de 

senior medewerker financien  als inhoudelijk expert deelnemer van het vastgoed projectteam van 

Patrimonium. Dit projectteam bestaat uit experts van verschillende afdelingen, welke vanuit hun 

vakgebied betrokken zijn bij de vastgoedprojecten.  

 

Doelstelling van de functie 

De senior medewerker financien is verantwoordelijk voor het instandhouden en optimaliseren van de 

bedrijfsadministratie met als doel tijdige, juiste en volledige verslaglegging. Daarnaast is de senior 

medewerker financien mede verantwoordelijk voor de voortgang van en verantwoording over de 

financiële kant van de vastgoedprojecten. Dit gebeurt in teamverband en onder 

eindverantwoordelijkheid van de desbetreffende projectleider. 

 

Functie-inhoud 

Dit functieprofiel is van toepassing op twee medewerkers die elkaar in werkzaamheden kunnen 

vervangen en een hecht team vormen. 

 

Managementondersteuning  

Patrimonium is een relatief kleine organisatie. Je bent onderdeel van een team van zeven mensen op 

de afdeling financiën. Patrimonium hecht er waarde aan om medewerkers te betrekken bij het 

opstellen van beleid en de implementatie daarvan. Van de senior medewerker financien verwachten 

we daarom dat deze een bijdrage levert aan de vormgeving van het beleid van de afdeling; 

- Implementatie en evaluatie van het beleid inzake de resultaatgebieden van de afdeling; 

- Ontwikkelingen signaleren op het vakgebied; 

- Het vervullen van een specialistische vraagbaakfunctie voor collega’s met betrekking tot  

financieel- administratieve onderwerpen 

 

  



 

 

Verslaglegging 

Patrimonium legt periodiek verantwoording af aan MT, RvC en extern toezichthouders. Deze 

rapportages worden opgesteld door de afdeling financien (en grotendeels gevoed met informatie van 

andere afdelingen). De senior medewerker financien heeft hierin onder andere de volgende rol: 

- Coördineren en plannen van de trajecten om te komen tot sturings- en 

verantwoordingsinformatie; 

- Het samenstellen van sturings- en verantwoordingsinformatie, waaronder de begroting en dPi, 

de jaarrekening en dVi,  kwartaalrapportages en (sector)benchmarks; 

 

Interne controle 

Om de juistheid van data te borgen is het van belang dat er periodieke toetsing is op de 

bedrijfsvoering. De interne controle is deels bij de senior medewerker financien belegd. Deze voert 

daarin de volgende activiteiten uit: 

- Periodiek vaststellen van verbanden in de (financiële) administratie;  

- Opstellen van verschillenanalyses en interpreteren daarvan 

 

Lid kernteam  

De vastgoedportefeuille van Patrimonium wordt de komende jaren fors uitgebreid en verbeterd. Een 

groot aantal vastgoedprojecten staan op de planning waarvan een aantal al in voorbereiding is. Het 

binnen GOTIK kaders realiseren van deze projecten heeft onze prioriteit. De senior medewerker 

financien is hier nauw bij betrokken als lid van het vastgoed projectteam. Daarin vervult hij of zij de 

volgende rol: 

- Zorgdragen voor financiële verantwoording gedurende het proces zoals onder andere 

bepaling onrendabele top, berekenen van het effect van investering op financiële ratio’s, 

toetsen op juistheid verdeling onderhoud/verbetering;  

- Zorgdragen dat tijdig financiële prognoses beschikbaar zijn voor het opstellen van 

sturingsinformatie voor treasury; 

- Zorgdragen dat eenheden op een juiste manier in- en uit exploitatie gaan in het ERP-pakket.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Financiële administratie 

Een goed werkende en ingerichte financiële administratie is onontbeerlijk voor een efficiënte en 

effectieve bedrijfsvoering. De senior medewerker financien is in ieder geval belast met de volgende 

taakvelden: 

- Het inrichten van de financiële administratie en het up-to-date houden aan geldende 

voorschriften zoals bijvoorbeeld RGS. 

- De administratie van activa en passiva 

- Het verzorgen van de aangifte omzetbelasting 

- Het administratief uitvoeren van de salarisadministratie (daadwerkelijke berekeningen zijn 

extern belegd) 

- Administratie van treasury activiteiten 

 

Opleiding en Kennisniveau 

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur afgeronde opleiding SPD. 

• Kennis en ervaring met projectmatig werken en het werken binnen een projectteam 

• Aantoonbare affiniteit met ICT (recente ervaring met Microsoft Office 365, WALS) 

 

Competenties 

• Is assertief en heeft een sterke persoonlijkheid/natuurlijk overwicht waardoor collega’s graag 

iets van je aannemen 

• Blijft onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel effectief presteren 

• Is in staat effectief samen te werken en draagt door een optimale afstemming tussen de eigen 

kwaliteiten en belangen én die van de groep / de ander bij aan het gezamenlijke resultaat 

• Heeft een meer dan gemiddelde flexibele houding 

• Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 

• Eigen planningen maken en bewaken (overzicht creëren en bewaren) 

 


