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Ben jij analytisch, integer en denk jij graag mee met de financiële toekomst van Senzer? Kijk jij 
daarbij verder dan alleen de cijfers maar maak je ook de vertaalslag naar kansen en verbeteringen 
voor de organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als senior medewerker Financiële administratie 
ben je verantwoordelijk voor het samenstellen, analyseren en door ontwikkelen van de diverse 
Planning & Control-producten. Daarnaast geef je teamleiders en managers inzicht in en advies over 
de budgetten en de realisatie daarvan. Daarmee ben je ook inhoudelijk sparringpartner voor de 
teamleider Financieel Beleid en de business controllers.   
 
Wat ga je doen? 
• Je bent mede verantwoordelijk voor het samenstellen en ontwikkelen van periodieke rapportages, 

begrotingen en jaarrekeningen. 
• Je analyseert de rapportages en rapporteert aan de business controller. 
• Je verricht werkzaamheden voor de jaarplanning van de planning & control cyclus en zorgt voor naleving 

hiervan. 
• Je bent verantwoordelijk voor het borgen en uitvoeren van interne controles conform interne en externe 

afspraken. 
• Je ondersteunt, informeert en adviseert de teamleider en business controller op het vakgebied. 
• Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de uniformiteit van de werkzaamheden en de 

controle binnen het team. 
• Je initieert, neemt deel en draagt bij aan projecten en werkgroepen. 
• Je verzorgt mede de correspondentie met interne en externe belanghebbenden. 

 
Wat breng je daarvoor mee?  
• Je hebt een afgeronde relevante hbo opleiding, bij voorkeur Post-hbo of universitair.  
• Je hebt kennis van de Participatiewet en ervaring met diverse geautomatiseerde systemen (Navision, SSD). 
• Je hebt goede kennis van MS Excel. 
• Je beschikt over een sterk analytisch/cijfermatig inzicht. 
• Je hebt een aantal jaren werkervaring in het vakgebied. 
• Je bent proactief, resultaatgericht, klantgericht, communicatief vaardig en je kunt goed samenwerken. 
 
Wat bieden wij jou?  
Een uitdagende baan in een dynamische omgeving. Je werkt binnen een enthousiast team van collega’s. 
Salariëring is afhankelijk van opleiding, capaciteiten en ervaring volgens cao Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening schaal 9 met een maximum van EUR 3.988,00 bruto per maand. Senzer kent aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel Keuzebudget van ruim 18% en een keuze tot extra verlofopbouw. 
 
Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op met Sandra van Rooij, teamleider/businesscontroller via 
telefoonnummer 0492-582444. Mail je reactie met uitgebreid cv vóór 1 april 2019 naar vacature@senzer.nl  
o.v.v. SMFA. Een assessment en een digitale screening kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats op 8 april en op 15/16 april. 
 
Over Senzer 
Senzer is een centrale speler op de regionale arbeidsmarkt met als doel om deze verder te versterken. We 
geven zo uitvoering aan de Participatiewet voor zeven gemeentes in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. 
Senzer legt verbinding tussen werkgever en werkzoekende, redenerend vanuit de P&O-vraag van de 
werkgever die we verbinden aan de (arbeids)kracht en het talent van de werkzoekende. 
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