
DE FUNCTIE
Met je team ben je verantwoordelijk voor de reguliere financieel/administratieve werkzaam-
heden en de Planning & Control cyclus en bijbehorende rapportages. Kwaliteit staat voorop, 
dus in je interpretatie van de cijfers en analyses en de communicatie over de gevolgen van 
deze analyses staat kwaliteit boven efficiency. Je werkt nauw samen met directie (algemeen  
en operationeel directeur, de leidinggevenden van HR, ICT, Facilitair en locatiemanagers 
om resultaten te delen, de impact op hun werk te bespreken en vragen te beantwoorden.  
Je biedt met je team op alle fronten financieel support ter ondersteuning van het maken 
van keuzes en het doen van investeringen. Je bent sparringpartner voor directie en leiding- 
gevenden, zorgt dat de basis op orde is en steeds een upgrade in kwaliteit realiseert. Door 
vertrouwen te geven krijg je deze ook. Je vertaalt de maatschappelijke, actuele ontwikkelingen 
naar de impact voor jullie beleid en organisatie en je bent proactief in de advisering hierin.  
Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

JE ACHTERGROND
Je hebt een afgeronde Hbo/Heao BA/BE opleiding en beschikt over de juiste competenties om 
als leidinggevende hét verschil te maken zowel vanuit jouw F&C professionaliteit als vanuit de 
rol als specialist binnen de gehele organisatie. Door verschillende opleidingen/trainingen laat 
je zien met je vak bezig te zijn. Je geeft op natuurlijke en informele wijze leiding aan je team  
(2 medewerkers). Je wordt blij van je rol als sparringpartner, coach, initiator, verbinder, proces-
verbeteraar en rots in de branding. Je werkt en denkt niet vanuit de hiërarchie, maar vanuit 
je talent om capaciteiten te herkennen, samen te ontwikkelen en het beste uit mens, werk en 
proces te halen. Je bent toegankelijk, denkt in oplossingen en houd je goed staande in een 
maatschappelijke, dynamische omgeving. Je verantwoordelijkheid in deze functie komt in de 
tijd steeds meer te liggen in de ontzorging van directie. Dit doe je door de verantwoordelijk-
heden deels over te nemen maar ook door de organisatie steeds verder te professionaliseren. 

KINDEROPVANG DIKKIE & DIK
Is een warme organisatie die werkt vanuit het hart voor de collega’s, de kinderen en hun  
ouders. Het is een informele plek om te werken waar aandacht is voor de mens achter de 
collega. Sámen doelen bereiken, samen werken met hart voor de zaak en samen genieten.  
De functie kent markconforme arbeidsvoorwaarden.Kinderopvang Dikkie & Dik biedt niet alleen 
een baan, maar een plek tussen collega’s die er voor staan om sámen het verschil te maken.

JOUW BAAN?
Reageer dan naar LINKX HR Management. Wij zijn trots dat we deze mooie vacature mogen 
vervullen. Heb je interesse in deze functie of wil je meer weten? Stuur je cv naar Imke Segers,  
imke@linkxhr.nl of bel naar 06 513 68 465. Voor meer algemene informatie; www.dikkie-en-dik.nl 
Uiteraard worden sollicitaties vertrouwelijk behandeld. 

Kinderopvang Dikkie & Dik is een kinderopvangorganisatie met 4 locaties en 
een hoofdkantoor in Eindhoven. Met een team van ruim 100 pedagogisch mede-
werkers en in totaal 120 medewerkers, werken zij samen aan het bieden van kwalita-
tief goede zorg aan ouders/verzorgers en hun kinderen in de leeftijden van 0 tot 13 
jaar. Kinderopvang Dikkie & Dik biedt aan de ouders van deze kinderen de diensten 
van een kinderdagverblijf en BSO. Kwalitatief goede zorg kun je alleen maar bieden
als de interne organisatie op orde is. Daarom besteden zij veel tijd en aandacht aan 
het borgen en naleven van de kernwaarden. Kwaliteit, respect, openheid, duidelijk-
heid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap zijn geen loze 
kreten maar de rode draad in de dagelijkse (werk)processen en in de communicatie. 
Door deze heldere visie kan de tijd en aandacht volledig besteed worden aan de zorg 
voor de kinderen. Kwaliteit staat voor groei! Vanwege verdere professionalisering 
zoeken we voor kinderopvang Dikkie & Dik een 

imke@linkxhr.nl     linkxhr.nl

LINKX HR ZOEKT VOOR DIKKIE&DIK: 

MANAGER FINANCE 
& CONTROL (28 UUR, 3.5 DAG)
DE MENS ACHTER DE CIJFERS
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