
Vredehof is in Twente, de Achterhoek en Salland met 11 vestigingen een autoriteit op het gebied van 

uitvaartverzorging en specialistische ondersteuning in relatie tot overlijden. Vredehof is in staat om 

met vrijwel uitsluitend eigen mensen en middelen dienstverlening op maat te waarborgen. Daardoor 

kan zij zekerheid en continuïteit bieden. Vredehof Uitvaartverzorging B.V. maakt onderdeel uit van de 

Vredehof Groep. Deze bestaat uit de Stichting Vredehof, Vredehof Beheer, Vredehof Vastgoed, 

Vredehof Uitvaartverzorging, Vredehof Mortuariumbeheer en Postmortale Zorg Oost- Nederland. B.V.  

(www.vredehof.nl) 

Wij zijn voor de Vredehof Groep op zoek naar een: 

Manager Finance en Control 

Kent Finance voor jou geen geheimen, hou je je graag in de volle breedte bezig met je vakgebied en 

stuur je graag een klein team aan, dan is deze baan iets voor jou! 

 

Plaats in de organisatie: 

Je rapporteert aan de algemeen directeur, samen vorm je het MT. Je bent zijn sparringpartner in deze 

24/7 organisatie. Daarnaast heb je een rapportagelijn naar de Raad van Commissarissen. 

 

Context: 

Vredehof bevindt zich in een competitieve markt met een hoge mate van concurrentie, volop in 

beweging. Dat betekent dat ze continue op zoek is naar een optimale inrichting van de organisatie en 

doelmatigheid & efficiency in de bedrijfsvoering. Dit alles om de doelstellingen te behalen en het 

resultaat positief te beïnvloeden. Dit maakt je werk afwisselend, allesomvattend en essentieel.  

  

Voornaamste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 

 

 Je bent eindverantwoordelijk voor de gehele financiële bedrijfsvoering. Financial en business 

control vallen daarbij in je takenpakket en je geeft leiding aan de financiële administratie. (3 

mensen) 

 Je kijkt doelbewust naar de efficiënte inrichting van de organisatie en je eigen team. Daarbij 

analyseer je de bestaande (administratieve) organisatie, signaleert verbeterpunten en komt met 

voorstellen voor verdere automatisering of outsourcing van werkzaamheden. In overleg met de 

algemeen directeur implementeer je de voorstellen. Hierin neem je medewerkers mee en zorg 

je dat zij zijn aangesloten op door te voeren veranderingen en eventuele wijzigingen in hun 

functie. 

 Uiteraard stel je begrotingen, jaarbudgetten, jaarrekeningen en periodieke verslaglegging op. 

Hierin neem je nadrukkelijk een proactieve rol. 

 Moeiteloos ben je in staat om informatie te analyseren en te vertalen naar aanbevelingen ter 

realisatie van de begroting en verbetering van de bedrijfseconomische performance voor de 

directie, aandeelhouders en de Raad van Commissarissen.  

 Je neemt actief deel aan de vergaderingen met de Raad van Commissarissen. Treedt op als 

sparringpartner en bent in staat om zelfstandig risico’s en ontwikkelingen aan de Raad van 

Commissarissen te melden indien dit aan de orde is. 

 Je bent eerste aanspreekpunt bij alle financiële contacten met externe partijen zoals banken, 

accountants en (pensioen)verzekeraars. 

 Je houdt ervan om hands-on zaken aan te pakken, gevraagd en ongevraagd advies te geven. 

Financiën in de brede zin van het woord, is jou op het lijf geschreven. 

 

http://www.vredehof.nl/


 

Vredehof zoekt: 

 

 Werk -en denkniveau op minimaal HBO niveau, ruime ervaring. 

 Voor deze uitdagende baan zoeken wij een manager Finance & Control die niet alleen voldoet 

aan de standaard financiële kennis (financial control en business control) die bij een dergelijke 

functie hoort, maar ook in staat is buiten zijn eigen directe vakgebied mee te denken in de 

bedrijfsvoering. Dit vereist een stevige, standvastige en tegelijkertijd verbindende teamspeler 

met visie en tact. Iemand die vanuit eigen overzicht in staat is op een plezierig kritische wijze 

op het juiste moment, de juiste vragen te stellen.  

 Affiniteit met juridische/arbeidsrechtelijke vraagstukken en pensioenen. 

 Gevoel voor doorvoering van ICT in bedrijfsvoering en ervaring met geautomatiseerde 

systemen. 

 

Dit biedt Vredehof: 

 Een interessante, eindverantwoordelijke financiële rol met volop inbreng, binnen een branche 

die volop in beweging is. 

 Marktconforme beloning, waaronder een 13e maand en een leaseauto. Binnen een beleid dat 

ontwikkeling en een goede balans tussen privé en werk ondersteunt. 

 Een aanstelling bij voorkeur voor 32 uur en een inwerktraject door de huidige manager F & C 

die met pensioen gaat. 

 Een lerende organisatie met een informele cultuur, waarin mensen elkaar volop helpen in deze 

24/7 branche. 

Interesse: 

Denk je op basis van het gestelde profiel een geschikte kandidaat te zijn? Stuur dan je motivatiebrief 

met CV naar CK SEARCH t.a.v. Caroline Kamphuis op caroline@cksearch.nl. Voor vragen is zij 

bereikbaar via mail, of telefonisch op 06 15609779. 

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Een assessment kan 

deel uit maken van de procedure. 

Gewenste ingangsdatum: september. 
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