Edukans is een internationale NGO gespecialiseerd in onderwijs. Wij creëren wereldwijd kansen zodat kinderen
en jongeren met vertrouwen hun toekomst vormgeven. Edukans werkt aan: kwalitatief goed basisonderwijs,
banen voor jongeren, onderwijs in noodsituaties en gelijke kansen voor jongens en meisjes.
Opgericht in 2002 als Nederlandse NGO zijn we gegroeid naar een kleinschalige internationale NGO met
landenkantoren in 4 focuslanden met een jaaromzet van € 7 mln. Edukans heeft de ambitie om meer impact te
realiseren door niet alleen op individueel schoolniveau te werken, maar ook door structureel in te zetten op het
verbeteren van lerarenopleidingen, beroepsopleidingen en nascholing.
Om ons daarbij te ondersteunen zijn wij op zoek naar een gedreven en hands-on

manager finance & operations (IMT-lid)
(Amersfoort, 32-36 uur per week)
Functie
Als onze manager finance & operations ben je verantwoordelijk voor een optimale en duurzame operationele
ondersteuning van onze organisatie. Jouw aandachtsgebieden zijn finance & control, kwaliteitsmanagement, ICT
en Legal. Jouw focus ligt daarbij vooral op het (door)ontwikkelen van de financiële strategie voor onze
internationale organisatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het borgen en verder uitbouwen van ons
kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij richt jij je niet alleen op systeem, proces en beleid, maar ook op de
praktische vertaling en implementatie daarvan.
Je maakt deel uit van het internationaal managementteam (IMT) en geeft hiërarchisch leiding aan onze assistent
controller, financieel-administratief medewerker, coördinator quality & control, ICT-manager en assistent
partnermanager in Nederland. Functioneel geef je leiding aan de 4 finance managers in onze landenkantoren. Je
bent verantwoordelijk voor het dagelijks management en de verdere professionalisering van je team. De
(internationale) organisatie vindt in jou een stevige en beschikbare sparringpartner. Enkele keren per jaar reis je
naar onze landenkantoren.
Jouw belangrijkste uitdagingen in de komende periode:
• De transformatie van ons Nederlandse financiële beleid naar een duurzaam internationaal beleid.
• Het actief vaststellen, beheersen en sturen van de financiële doelstellingen en resultaten van de
internationale organisatie, het budget en het financieel plan.
• Het organisatiebreed werken aan optimale projectbudgetten in lijn met de donorvereisten.
• Verdere professionalisering, vernieuwing en automatisering van de onze processen en systemen.
Verder ben jij verantwoordelijk voor:
• Het strategisch financieel-, kwaliteits- en risicomanagement (incl. legal en compliance).
• De financiële jaarcyclus in relatie tot de budgetten van de projecten en landenkantoren.
• Advies aan en ondersteuning van de directeur en de Raad van Toezicht, zodat zij gedegen besluiten nemen.
• Optimalisatie van onze processen en systemen (kwaliteit, data, ICT).
• Advies bij go/no go’s van nieuwe projecten en de financiële check bij omvangrijke fondsaanvragen.
• Volgens de hoogste normen nakomen van de financiële verplichtingen richting de donoren.
• Heldere rapportages, omzet- en margeanalyses en interne controles, die resulteren in een professionele
planning & control cyclus.
• Goede contacten met accountants, banken en financiële relaties in binnen- en buitenland.

Profiel
Inhoudelijk vraagt deze functie het volgende van je:
• Een relevante wo-opleiding en stevige werkervaring bij een internationale organisatie.
• Ervaring met het opstellen van de jaarrekening, de financiële rapportagecyclus, internationaal
betalingsverkeer, cashflowplanning en treasurymanagement.
• Kennis van en ervaring met risico- en kwaliteitsmanagement; affiniteit of afdoende kennis van Legal en ICT.
• Ervaring met institutionele donoren of aanbestedingstrajecten.
• Leidinggevende ervaring, zodat je je collega’s op een coachende manier mee kunt nemen in de verdere
professionalisering.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.
• Authenticiteit en een growth mindset.
Competenties
• Analytisch vermogen
• Accuraat
• Besluitvaardig
• Kwaliteitsgericht
• Omgevings- en organisatiebewust
• Oplossingsgericht
• Proactief
• Resultaat- en klantgericht
Ons aanbod
Kom je bij ons werken dan mag je rekenen op:
• De kans om samen met ons te werken aan onderwijs voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden.
• De mogelijkheid om als IMT-lid bij te dragen aan de verdere groei en professionalisering van de organisatie.
• Een nieuwe, zelfstandige en uitdagende functie in een inspirerende en veranderende internationale
werkomgeving.
• Een prettige, informele werksfeer.
• Een enthousiast, betrokken en professioneel team van 25 collega’s op het hoofdkantoor en 25 collega’s in de
landenkantoren.
• Ruimte voor thuiswerken en flexibele werktijden.
• Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
• Een salaris van min. €3.669,- tot €6.384,- (bij een fulltime dienstverband) en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand.
Interesse
Spreekt deze uitdagende functie je aan en herken jij je in het profiel? Dan zien we jouw sollicitatie graag
tegemoet. In je cv en motivatiebrief weet je ons te overtuigen van je professionaliteit en geschiktheid voor de
functie. Je kunt je sollicitatie uiterlijk 15 mei 2022 richten aan David Karelse via d.karelse@karelserecruitment.nl.
Heb je nog vragen over Edukans, de functie of procedure dan staat David je graag te woord op 0682568838. Een
assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 17 mei 2022.
Edukans verwacht van haar medewerkers dat zij zich integer gedragen en zorgvuldig rekening houden met de rechten en
belangen van anderen. Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure. Bij aanname vragen we je om
een Verklaring Omtrent het Gedrag en vragen we je onze Gedragscode te ondertekenen.

