
	
	

 

            

Manager Bedrijfsvoering bij een kleine maar sterk groeiende 
stichting in Vlaardingen 
Stichting de Klimroos biedt kleinschalige, gespecialiseerde groepsbegeleiding, 
logeerbegeleiding en individuele begeleiding aan kinderen met een 
autismespectrumstoornis. Wij zijn gevestigd in een woonhuis in een rustige wijk in 
Vlaardingen.  
 
Het team van de Klimroos bestaat op dit moment uit de directie, een gedragsdeskundige en 
15 pedagogisch medewerkers en een administratief medewerkster. 
Stichting de Klimroos is een jonge, sterk in ontwikkeling zijnde kleinschalige zorgorganisatie. 
 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 
 
Manager Bedrijfsvoering 16-24 uur 
 
Wie zoeken wij? 

- Wij zijn op zoek naar een manager die het leuk vindt om binnen een platte 
organisatie een hecht team van medewerkers te gaan begeleiden op een aantal 
verschillende vlakken; 

- Je gaat je bezighouden met de financiën en de declarabiliteit van medewerkers, je 
houdt daarover direct contact met de externe accountant. Je gaat efficiënt te werk 
door goed inzicht te creëren binnen verschillende bedrijfsprocessen; dat kan 
gelukkig, want zo heel groot zijn we niet en dat maakt het voor jou juist leuk!  

- Je houdt je bezig met de ondersteunende tak: denk daarbij aan het begeleiden bij 
onder andere de urenregistratie en het voorbereiden van de salarisadministratie; 

- Onze organisatie is volop in beweging en daar ga jij graag in mee! Sterker nog, je 
hebt ideeën genoeg om ons verder op weg te helpen; 

- Je houdt je bezig met de ICT en facilitaire zaken binnen de organisatie en je zorgt 
ervoor dat alles op rolletjes loopt; 

- Om dat te kunnen realiseren schrijf je beleid en zorg je intern voor de uitvoering dat 
de bedrijfsprocessen nog beter komen te staan; 

- Als je dan ook nog eens mee kunt werken aan de opzet van ons ISO 
Kwaliteitskeurmerk dan is het plaatje helemaal compleet!  

De Manager Bedrijfsvoering rapporteert aan de oprichtster van de stichting, functioneert als 
haar beleidsmatige en financiële rechterhand. 

Om deze zeer veelzijdige functie goed te kunnen vervullen heb je in ieder geval nodig: 

- Financiële kennis, kennis van bedrijfsvoering, ICT en kwaliteitssystemen HBO werk- 
en denkniveau; 

- Ervaring in de zorg, en nog mooier: kennis van de Jeugdwet of het vermogen je snel 
een nieuwe branche eigen te maken; 

- Voldoende werkervaring om snel zelfstandig aan de slag te kunnen; 
- Zin om te werken binnen een leuke, hechte, kleine organisatie die volop in beweging 

is. 
 



	
	

Wat staat daar tegenover: 

- Een functie voor 16-24 uur per week waarbij je in overleg zelf je werkdagen kunt 
indelen; 

- Korte lijnen en voldoende ruimte voor eigen initiatieven; 
- Een salaris conform de CAO GGZ, ingeschaald in schaal 60 met vakantiegeld en een 

eindejaarsuitkering; 
- Een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling. 

Overtuigd? 
 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan direct of neem contact op met 
Barbara Smits telefoonnummer 06-50634497. Whatsappen mag ook (vermeld dan in je 
appje wel even duidelijk over welke vacature het gaat), dat kan op hetzelfde 
telefoonnummer. Natuurlijk kun je ook mailen naar: barbara@autismebegeleiding-klimroos.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 


