
 

 

Vacature controller team Finance (24-28 uur) 
 
 
Over het Ronald McDonald Kinderfonds 
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In elf 
Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, in 
twaalf Ronald McDonald Huiskamers, gelegen in de ziekenhuizen, kunnen families in huiselijke sfeer 
ontspannen en in drie (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op 
adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en 
functioneert dankzij vrijwilligers, sponsors en donaties. #keepingfamiliesclose 
 
Het Ronald McDonald Kinderfonds is de overkoepelende organisatie van de Ronald McDonald Huizen, 
Huiskamers en vakantiehuizen in Nederland. Bij het Ronald McDonald Kinderfonds, gevestigd in 
Amersfoort werken ongeveer 25 mensen. Ze houden zich o.a. bezig met beleid, financiën, 
fondsenwerving, marketing en communicatie en ondersteunen ook de Ronald McDonald Huizen en 
vakantiehuizen op al deze terreinen. Het Ronald McDonald Kinderfonds is een organisatie die net zo 
divers wil zijn als de gezinnen die worden ondersteund. De organisatie kenmerkt zich door de informele 
en hartelijke cultuur. Talent is belangrijker dan je gender(identiteit en -expressie), afkomst, leeftijd, 
geaardheid, beperking of chronische ziekte. 
 
 
Over team Finance 
Team Finance ondersteunt het Kinderfonds en de Huizen. De Huizen zijn ondergebracht in aparte 
stichtingen met een eigen dagelijkse leiding (manager en assistent-manager(s)) en bestuur, maar zij 
volgen de administratieve organisatie van het Kinderfonds. De financiële administratie van het 
Kinderfonds en de Huizen wordt in Visma.net gedaan. 
 
Team Finance bestaat uit drie medewerkers; een controller en twee financieel medewerkers. Zij hebben 
ieder hun eigen taken en werkzaamheden, maar ondersteunen elkaar waar mogelijk en nodig. Voor de 
pieken in werkzaamheden, zoals het opstellen van de jaarrekeningen, wordt tijdelijk externe capaciteit 
ingehuurd.  
 
Voor team Finance zoeken wij een controller die ook leiding geeft aan de twee financieel medewerkers 
en enkele financieel medewerkers/vrijwilligers. De controller is verantwoordelijk voor de planning- en 
control cyclus en administratieve organisatie en interne controle binnen de organisatie. Tevens 
adviseert en ondersteunt de controller het management van het Ronald McDonald Kinderfonds en het 
management en de besturen van de Ronald McDonald Huizen. De controller rapporteert aan de 
directeur/bestuurder. 
 
 
Wat ga je doen? 
De controller is verantwoordelijk voor: 
- Het inrichten, uitvoeren en bewaken van de planning- en control cyclus; 
- Het inrichten en uitvoeren van de administratieve organisatie en de interne controle; 
- Het ondersteunen en adviseren van de Raad van Toezicht, directie en management van het 

Kinderfonds en de besturen en het management van de lokale stichtingen van de Ronald McDonald 
Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen (bij onder meer risicomanagement, begrotingen, 
jaarrekening, accountantscontrole, fiscaliteiten en treasury); 

- Projectmanagement waarbij financiële vraagstukken binnen de organisatie centraal staan; 
- Het aansturen van team Finance. 
  



 

 

 
Profiel: 
- Minimaal HBO-niveau; 
- Proactieve en dienstverlenende houding; 
- Kernwaarden: gastvrij, verbindend, kwaliteit-gedreven en betrouwbaar; 
- Opleiding SPD/HEAO ++ met Hofam of andere post-HBO of postacademische opleiding; 
- Kennis van de richtlijnen voor jaarverslaglegging (voor fondsenwervende organisaties is een pre); 
- Kennis van het vakgebied financiën en van de financieel administratieve inrichting van organisaties; 
- Kennis van planning – en control principes; 
- Kennis van werken met Microsoft Teams en Excel; 
- Kennis van Visma.net en Salesforce is een pre; 
- Ervaring en affiniteit met goede doelen organisaties is een pre; 
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
 
 
Wat bieden wij? 
- Je gaat werken in een betrokken en enthousiast team met veel ruimte voor eigen initiatief.  
- De functie valt binnen schaal K. Het fulltime maandsalaris ligt tussen € 4.255,86 en € 6.273,51. 
- Wij hebben flexibele werktijden en plekken en ons kantoor is op een paar minuten loopafstand van 

station Amersfoort CS. 
- De aanstelling is voor een jaar met de intentie om daarna om te zetten in onbepaalde tijd.  
- De functie is voor minimaal 24 uur. In overleg kan worden gekeken naar 28 uur per week. 
 
 
Solliciteren of meer informatie? 
Heb je vragen over deze functie? Bel of mail dan met Els Sondervan (HR), e.sondervan@kinderfonds.nl 
Stuur je sollicitatie per e-mail naar sollicitatie@kinderfonds.nl, ter attentie van Miranda Noorlander, 
adjunct-directeur.  
Wij ontvangen je sollicitatie graag voor 3 november. De eerste gesprekken vinden plaats op  10 
november.  
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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