
 

 VACATURE 
 

 
Het Ministerie van Financiën stimuleert effectief en evenwichtig beleid 
en uitvoering op het gebied van financiën, belastingen en douane om 
de publieke middelen verantwoordelijk, efficiënt en rechtvaardig te 
verkrijgen en te besteden. Daarnaast is het Ministerie van Financiën 
verantwoordelijk voor de begrotingscylcus. Het Ministerie zoekt 
medewerkers van hoge kwaliteit en van onbesproken gedrag. Voor de 
versterking van de financiële functie zoekt het ministerie:  

Financial Controllers C (schaal 13) 

Context en omgeving 
De Financial Controller wordt aangetrokken door en is geplaatst binnen 
het Ministerie van Financiën. De Financial Controller wordt, op 
roulatiebasis, telkens voor een periode ter beschikking gesteld aan één 
van de onderstaande negen (9) Ministeries: 

O Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur; 
O Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn; 
O Ministerie van Economische ontwikkeling; 
O Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning; 
O Ministerie van Justitie; 
O Ministerie van Algemene Zaken; 
O Ministerie van Financiën; 
O Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening; 
O Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur. 

 
Resultaatgebieden 
1. Realiseert het integrale en doelmatig financieel management van 

een ministerie o.a. door:  
 Volgt relevante interne en externe ontwikkelingen op financieel 

gebied en op het gebied van overheidsfinanciën; 
 Ondersteunt de Financieel Directeur bij de ontwikkeling, 

implementatie en evaluatie van financiële (meer)jaarplannen, 
financieel management en - beheer binnen de strategische centrale 
(financiële) kaders aangegeven door het Ministerie van Financiën; 

 Adviseert over, zet op, evalueert en past de begrotingscyclus en de 
planning & control cyclus aan; 

 Peilt de informatie- en stuurbehoefte van het Managementteam en 
stelt kengetallen, indicatoren en maatstaven op; 

 Stelt budgetanalyses en rapportages over de financiële stand van 
zaken op, ziet toe op financiële zaken zoals geldstromen, efficiëntie 
van bedrijfsprocessen en productiviteit van werknemers en 
adviseert hierover; 

 Evalueert financieel subsidieaanvragen, toetst financieel 
subsidierelaties en draagt zorg voor de afrekening van 
subsidierelaties; 



 

 Adviseert over de budgettaire en financiële implicaties bij (semi) 
overheidsinstellingen en stichtingen; 

 Toetst financiële aanvragen aan de comptabele wetgeving en 
adviseert hierover; 

 Analyseert voorgenomen bestedingen, geeft risico's aan en draagt 
(financiële) alternatieven aan. 

 
2. Overige: 
 Signaleert knelpunten binnen de afdeling en organisatie eenheid en 

komt met oplossingsadviezen en voorstellen; 
 
Speelruimte 
 De Financial Controller C is verantwoording schuldig aan de 

Financieel Directeur van het betreffende ministerie inzake de 
kwaliteit en de bruikbaarheid van ontwikkelde financiële 
(beleids)plannen en adviezen, de begrotingscyclus, de planning en 
control cyclus, de projectresultaten en rapportages, de organisatie 
brede en -overstijgende (multidisciplinaire) afstemming ter zake en 
het financieel beheer; 

 Strategische beleidslijnen, wet- en regelgeving en de vastgestelde 
begroting zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van 
belang. 

 
Competenties op funtieniveau 
 Brede of gespecialiseerde theoretische kennis van bedrijfseconomie 

of overheidsfinanciën; 
 Kennis van het werkveld van de organisatie, waarbij inzicht in 

sociale, financieel economische, technische, juridische of politiek 
bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het 
eigen werkveld is vereist; 

 Kennis van en vaardigheid in het organiseren en adviseren; 
 Inzicht in (financiële) wet- en regelgeving; 
 Vaardigheid in het onderkennen, analyseren van knelpunten en het 

uitbrengen van adviezen; 
 Vaardigheid in het doorgronden van begrotingen en jaarrekeningen 

en het adviseren hierover; 
 Vaardigheid in mondelinge en schriftelijke communicatie. 
 
Kern Competenties: 

 Integriteit 
 Vakkundig, professioneel, kwaliteit gerichtheid 
 Resultaatgerichtheid. 

 
Opleidingseisen en ervaring: 

 WO- opleiding op financieel/economisch gebied of financial 
controlling; 

 5 jaar relevante werkervaring. 
 
 
 
 



 

Procedure 
Voor meer informatie omtrent deze vacature wordt verwezen naar het 
profiel op de website www.minfin.cw/vacatures. 
Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u vóór dinsdag 24  december 
2019 verzenden naar vacatures@minfin.cw.  
Een antecedentenonderzoek (politiële inlichtingen), case-opdracht, 
assessment en medische keuring kunnen deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. Bij gebleken geschiktheid gaat de voorkeur uit naar 
een interne kandidaat. Gelieve in de sollicitatiebrief aan te geven op 
welke functie en –niveau u solliciteert. Voor meer informatie over zowel 
de vacature als de procedure, kunt u contact opnemen met mw. D. Sloop  
op telefoonnummer: 466-9000. 

 
 

 
 
 


