met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering
Vanwege het vertrek van een van de leden van het Algemeen Bestuur zijn wij op zoek naar een
Algemeen Bestuurslid die vanuit de rol van toezichthouder een klankbord en adviseur wil zijn voor
het dagelijks bestuur van de stichting. Het dagelijks bestuur (2 fte) is verantwoordelijk voor een
zodanige inrichting van de organisatie, dat de kwaliteit van het onderwijs, welzijn van leerlingen en
collega's en financiële continuïteit van de stichting zijn gewaarborgd. Het dagelijks bestuur legt
hierbij verantwoording af aan het algemeen (toezichthoudend deel van het) bestuur. Wij hanteren
daarbij de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur in het PO.
Taken en verantwoordelijkheden
Het algemeen bestuur houdt op betrokken wijze integraal toezicht op het beleid van het dagelijks
bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Het algemeen bestuur treedt op als
werkgever en inhoudelijk klankbord voor het dagelijks bestuur. Van de leden wordt verwacht dat zij
onafhankelijke en kritische gesprekspartners zijn met een brede visie op onderwijs en affiniteit
hebben met specifiek montessorionderwijs. De relatie tussen het algemeen bestuur en het dagelijks
bestuur is professioneel, constructief en transparant.
Profiel
Leden van het algemeen bestuur beschikken over academisch werk- en denkniveau. Zij hebben oog
voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij beschikken over een visie op onderwijs en hebben
affiniteit met montessorionderwijs. Zij leveren een bijdrage aan de stichting vanuit hun individuele
achtergrond en maatschappelijke bezigheden.
Ten behoeve van de portefeuille financiën en bedrijfsvoering, vragen we aanvullend:
- goed gevoel voor cijfers, het vermogen om vanuit financiële achtergrond de complexe financiering
in het onderwijs te kunnen doorgronden;
- ervaring in een financieel (eind)verantwoordelijke rol;

- in staat inhoudelijk door te vragen om het financieel en investeringsbeleid te toetsen in relatie tot
de strategische doelen;
- in staat zijn financiële informatie te doorzien en beoordelen;
- begrotingen kunnen doorgronden, analyseren en daarover inhoudelijk op reflecteren;
- ervaring met financiële rapportages, risicomanagement, huisvestingsvraagstukken en liquiditeitsen investeringsvraagstukken.
Gekwalificeerd en geïnteresseerd?
Voor meer informatie over MSVR en het uitgebreide profiel kunt u contact opnemen met Corine
Gijzen (toezichthouder, portefeuille HR) 06-83773357 of corinegijzen65@gmail.com . Uw motivatie
en C.V. kunt u uiterlijk 24 juni 2022 sturen naar bovengenoemd mailadres.

