
Het Zaans Museum is dé plek om de Zaanse cultuur en geschiedenis te ontdekken. Je maakt er 
kennis met een wereldberoemd stukje ‘Holland’. Het Holland van de molens, de bekende Zaanse 
bedrijven, zoals Verkade en de groene houten huizen, maar ook van de koopmansgeest en de no-
nonsens mentaliteit. De cultuur en geschiedenis van de Zaanstreek staan centraal in het Zaans 
Museum.  

Het Zaans Museum streeft ernaar een museum te zijn waarin een brede en diverse groep bezoekers 
zich welkom voelt, zichzelf herkent en actief bijdraagt aan het verzamelen van objecten, het vertellen 
van verhalen en het overdragen van gewoonten, ambachten en tradities. Dat doen we in onze zes 
museumlocaties én online. 

 

Het Zaans Museum is voor de afdeling Financiën per direct op zoek naar een 

Hoofd Financiële Zaken (32 uur per week) 

 

Functie-informatie: 
Het betreft een brede en uitdagende functie, zowel operationeel, tactisch als strategisch, met veel 
ruimte voor eigen initiatief. Waarbij je samen met je collega nadere invulling kan geven aan het 
meerjarenbeleid Financiën. 

In deze functie geef je leiding aan twee collega’s. Je maakt deel uit van het managementteam en 
werkt nauw samen met de directeur. Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van alle financiële 
vraagstukken en fungeert als sparringpartner en klankbord voor de directeur, afdelingshoofden en 
andere collega’s. 

Wij zoeken iemand die: 

• minimaal hbo-plus werk- en denkniveau heeft en een relevante opleiding heeft afgerond met 
minimaal 5 jaar relevante werkervaring en gedegen kennis van de huidige regelgeving; 

• een klankbord is voor de directeur op financieel gebied en die de directeur gevraagd en 
ongevraagd informeert en adviseert over financieel economische resultaten en risico’s; 

• ondersteunt bij subsidie- en fondsentrajecten; 
• in overleg met afdelingshoofden passende begrotingen bij diverse jaarplannen en projecten 

opstelt; 
• een adequate gesprekspartner is voor de Raad van Toezicht, accountant en andere 

stakeholders; 
• in staat is om helder te communiceren, tijdig af te stemmen en verwachtingen te managen; 
• zorgdraagt voor het opstellen van de financiële managementinformatie en juiste financiële 

verslaglegging en rapportage; 
• zorgdraagt en verantwoordelijk is voor de begrotingscyclus, (meerjaren)begroting en 

jaarrekening; 

 

Wij bieden: 

Een veelzijdige, uitdagende baan voor 32 uur per week op een bijzondere werkplek op een 
toeristische en culturele A-locatie, waarbij je volop mogelijkheid hebt om jezelf en de afdeling 
Financiën verder te ontwikkelen. Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op verlenging. 
Aanvang in overleg, liefst op korte termijn. De functie is ingeschaald in schaal 11 van de gemeente 
CAO. Afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal € 3.561,- en maximaal € 5.169,- bruto per maand 
op basis van een fulltime dienstverband, exclusief 8% vakantietoeslag. 

 



Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in 
dienst treden bij het Zaans Museum. Het Zaans Museum draagt de kosten die verbonden zijn aan de 
aanvraag VOG. 

Geïnteresseerd? 
Stuur ons je motivatie en cv voor 18 juni 2021 t.a.v. Inge Stegeman, HR-adviseur, 
sollicitaties@zaansmuseum.nl 

 

 

 


