Aqua for All is een non-profit organisatie, opgericht door en voor de Nederlandse watersector in
2002. Onze missie sluit aan op Sustainable Development Goal 6: Schoon en veilig drinkwater en
goede sanitaire voorzieningen voor iedereen. We richten ons hierbij met name op mensen aan de
onderkant van de inkomenspiramide in Afrika en Azië. Wij creëren en versterken partnerschappen
tussen (inter) nationale en lokale bedrijven, financiers, overheden en het maatschappelijk
middenveld. Via het delen van kennis, technologie, slimme financiering en netwerken stimuleren wij
innovaties, lokaal ondernemerschap en private sector engagement. Zie voor meer informatie en
voorbeelden van projecten onze website: www.aquaforall.org.
Aqua for All is een dynamische organisatie die zich aanpast aan de ontwikkelingen in de sector. We
ontvangen subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn gespecialiseerd in programma
ontwikkeling, projectselectie, planning, monitoring & evaluatie en financial engineering.
Met een voortdurend veranderende organisatie en de verschillende rollen die we vervullen wordt de
ondersteuning vanuit financiën steeds veeleisender en diverser. Vanwege het vertrek van de huidige
financieel manager zijn we op zoek naar een nieuwe, betrokken collega die enthousiast is en graag
werkt in een kleinere en dynamische organisatie:
Finance Manager (36 uur)
De functie
Als Finance Manager ben je verantwoordelijk voor alle aspecten van financiële accounting, systemen
en controles van de Aqua for All organisatie en programma’s. Je monitort standaarden en
reglementen voor kwaliteitsmanagement van de administratieve organisatie/interne controle. Je
produceert financiële rapportage, analyses, forecast en adviseert/ondersteunt aan: a) het MT op het
gebied van planning, monitoring en financiële arrangementen, b) Programma managers in het
managen van hun programma budgetten; en c) Verantwoording aan donoren.
De Finance Manager is meewerkend voorman, lid van het MT en rapporteert aan de Operationeel &
Team Manager en werkt nauw samen met de andere leden van het team.
Taken
 Aansturen van de financiële bedrijfsvoering inclusief de (meerjaren) begroting en rapportages
 Organiseren van de financiële controle en interne controle (incl. treasury)
 Programma ondersteuning: organiseren van project controle en financieel ondersteunen van
programma managers
 Systeem ontwikkeling: (re)organiseren van de financiële administratie (AFAS)
 Leveren van rapportage, forecast, jaarrekening en externe verslaglegging
 Financiële productontwikkeling: ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe financiële
producten (carbon credit, bonds) en hybride financiële constructies
Jouw kennis, ervaringen en competenties
o Je bent in het bezit van een relevante HBO/WO opleiding zoals Business Administratie,
Bedrijfseconomie of Accountancy.

o
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Je hebt tenminste 10 jaar relevante werkervaring in financieel management, planning en
controlling en hebt aantoonbare ervaring met het dragen van eindverantwoordelijkheid voor
financiën. Je bent boekhoudkundig gevorderd en hebt ervaring met contractmanagement.
Je hebt affiniteit en ervaring met internationale financiering en ontwikkelingssamenwerking,
kennis van RJ640 en ervaring met subsidies, externe financiering en financiële producten.
Je hebt aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen.
Je bent een ‘mensen mens’, spreekt collega’s aan en weet hen te stimuleren daar waar
noodzakelijk en ondersteunt hen om resultaten op korte en lange termijn te realiseren.
Je hebt aantoonbare ervaring met het realiseren van efficiency in samenhangende processen.
Je bent zorgvuldig, analytisch, resultaatgericht, een teamspeler, oplossingsgericht en
besluitvaardig met oog voor organisatie ontwikkeling.
Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden, ook in het Engels.

Wat we bieden
Per direct bieden wij een uitdagende functie voor 36 uur per week voor de periode van een jaar (met
mogelijkheid tot verlenging). Het is een baan met ruimte voor eigen initiatief. Je wordt onderdeel van
een team met 17 enthousiaste collega’s in ons kantoor in de New World Campus, Spaarneplein 2 in
Den Haag; een plek waar start ups, freelancers en NGOs oplossingen zoeken en vinden
voor wereldwijde vraagstukken op het gebied van internationale duurzame ontwikkeling.
Interesse?
We maken voor deze vacature gebruik van een werving & selectiebureau. Bij interesse kunt u
daarom contact opnemen met High Quality Detachering & Interim Management B.V. – Berrit
Frankema: b.frankema@high-quality.nl of 023-5689333. Aqua for All wenst hier zelf niet
rechtstreeks voor benaderd te worden en zal u verwijzen naar het betreffende werving &
selectiebureau.

