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Vastgesteld besluit CvB : 27-06-2017 
 

 
Waardering  
Salarisschaal 7  
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Financiën, Inkoop en Projecten 
 
- Verantwoording: aan Hoofd financiële administratie  

 
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. De medewerker financiën 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 medewerker financiën verricht werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden:  

- financiële administratie; 
- crediteurenadministratie; 
- debiteurenadministratie; 
- ondersteuning hoofd financiële administratie. 

 
 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1 
De medewerker financiën voert de financiële administratie.  
 
Activiteiten: 
Zorgt voor de uitvoering van de financiële administratie, in de breedste zin van het 
woord, voor Scalda en/of haar gelieerde ondernemingen. Codeert en verzamelt 
financiële gegevens ten behoeve van de boekhoudkundige verwerking in 
geautomatiseerde financiële systemen. Zorgt voor juiste en tijdige verwerking van 
betalingen, maakt rapportages en doet verbetervoorstellen. Levert een bijdrage aan het 
ter beschikking stellen van informatie aan de clusters en diensten en rapporteert 
bijzonderheden aan de betrokken leidinggevende. Draagt zorg voor een zodanige 
vastlegging van de werkzaamheden dat verantwoording kan worden afgelegd door de 
financiële administratie en wordt voldaan aan de bestaande wet- en regelgeving  
 
2. Resultaatgebied 2 
De medewerker financiën voert de crediteurenadministratie. 
 
Activiteiten: 
Zorgt voor juiste en tijdige verwerking van de inkoopfacturen in geautomatiseerde 
financiële systemen. Handelt herinneringen en aanmaningen af en verzorgt periodieke 
betalingen. Analyseert de openstaande facturen en benadert proactief collega’s om te 
komen tot een juiste en tijdige afhandeling van facturen, indien nodig informeert de 
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medewerker financiën de betreffende leidinggevende. Onderhoudt contact met 
leveranciers m.b.t. de afwikkeling van betalingen. Beantwoordt telefonisch en/of 
schriftelijke vragen van medewerkers, leveranciers en/of schuldeisers.  
 
3. Resultaatgebied 3 
De medewerker financiën voert de debiteurenadministratie. 
 
Activiteiten: 
Zorgt voor juiste en tijdige facturatie via geautomatiseerde (Scalda) systemen. Stuurt 
herinneringen en behandelt incassoprocedures. Analyseert de openstaande facturen en 
benadert proactief debiteuren om te komen tot een juiste en tijdige afhandeling. 
Onderhoud contact met leveranciers m.b.t. de afwikkeling van betalingen. Beantwoordt 
telefonisch en/of schriftelijke vragen van medewerkers, leveranciers en/of schuldeisers.  
 
 
4. Resultaatgebied 4 
De medewerker financiën ondersteunt het hoofd financiële administratie. 
 
Activiteiten: 
Verricht ondersteunende werkzaamheden in opdracht van het hoofd financiële 
administratie. Draagt bij aan de maand- en jaarafsluiting van Scalda en haar gelieerde 
ondernemingen. Verzorgt relevante boekhoudkundige rapportages. 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

- de medewerker financiën legt verantwoording af aan het hoofd financiële 
administratie over de kwaliteit, van uitgevoerde werkzaamheden, alsmede over een 
juiste, tijdige en volledige uitvoering van de overige eigen taken eventueel in 
afstemming met directe collega’s;     

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

- de medewerker financiën neemt beslissingen t.a.v. het voeren van een adequate 
financiële administratie en doet voorstellen tot verbetering aan het hoofd financiële 
administratie. 
 

Kennis en vaardigheden 
- praktische en theoretische kennis van de financiële wet- en regelgeving en van 
 richtlijnen op het gebied van financieel beheer; 
- inzicht in de voorschriften en procedures binnen de organisatie; 
- vaardigheid in het samenstellen van managementoverzichten; 
- communicatieve vaardigheden mondeling en schriftelijk; 
- kennis van en inzicht in de boekhouding en specifiek Exact Financials  
- werk- en denkniveau: MBO niveau 4. 
 
Contacten 

- met debiteuren en crediteuren om informatie uit te wisselen over en problemen op 
te lossen bij de afwikkeling van betalingen en het goed laten verlopen van financiële 
processen; 

- met medewerkers binnen en buiten de afdeling om informatie uit te wisselen over 
de afwikkeling van betalingen en het correct laten verlopen van financiële 
processen; 

- met accountants om informatie te geven over de administratie. 
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Toegekende Scores 

 

 score 

Werkzaamheden  

01. Aard van de werkzaamheden 3 

02. Het doel van de werkzaamheden 2 

03. Het effect van de werkzaamheden 2 

04. Aanpak van de werkzaamheden 3 

05. Dynamiek van de werkzaamheden 2 

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  

06. Keuzevrijheid 3 

07. Complexiteit van de beslissingen 3 

08. Effect van de beslissingen 2 

09. Kader 2 

10. Wijze van controle 3 

Kennis en vaardigheden  

11. Kennis 3 

12. Vaardigheid 3 

Contacten  

13. Aard van de contacten  3 

14. Doel van de contacten 2 
 

 
 


	Context
	Activiteiten:
	Activiteiten:
	Activiteiten:
	Kennis en vaardigheden
	Contacten

