
 

 

Houd je van cijfers, rapporteren en budgetteren? Zie jij 

mogelijkheden om de financiële administratie te verbinden 

met het werk dat we doen? Zoek en zie je continu 

mogelijkheden om financiële processen te verbeteren? In 

deze functie krijg je de kans om precies dat te doen.  

Je bent de collega waar elke budget houder, van waar ook 

ter wereld, graag naartoe gaat, omdat je diens werkgebied 

en de verschillende belangen begrijpt en bovendien 

deskundig advies geeft.  

Je versterkt het “Planning and Operational Excellence” team 

dat deel uitmaakt van ons Global Finance team.   

 

WAT GA JE DOEN: 
• Opstellen van nauwkeurige, volledige en tijdige rapportages 

voor alle budget houders en geconsolideerd voor de directie. 

• Controle van de uitgaven op afwijkingen ten opzichte van de 

budgetten en het signaleren en onderbouwen van afwijkingen. 

• Coördinatie van het budgetteringsproces en verbeteren ervan. 

• Contactpersoon zijn voor budget houders en hen proactief 

ondersteunen bij het begrijpen van hun budgetten en financiën 

en bij het opstellen van hun begroting. 

• Identificeren en analyseren van ontwikkelingen vanuit een 

financieel perspectief, die relevant zijn voor de verdere 

ontwikkeling van de organisatie. 

• Deelnemen aan projecten of opdrachten waarvoor financiële 

expertise nodig is. 

 

WAT VRAGEN WE VAN JOU: 
• Een toegewijd christen met een passie voor de vervolgde kerk 

• HBO/WO niveau op gebied van bedrijfseconomie en accounting 

• Enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie 

• Steengoed in Excel, liefst met ERP ervaring 

• Communicatief, positieve bruggenbouwer, teamspeler  

• Prima beheersing van Engels en in staat te werken met 

verschillende culturen en achtergronden.  

FINANCIEEL ANALIST  
32 – 40 UUR 

80-100% 
 

Open Doors is een 

internationale, christelijke 

organisatie die christenen 

ondersteunt die vervolgd 

worden vanwege hun geloof. 

 

Open Doors International 

ondersteunt onze wereldwijde 

organisatie met diensten als 

Communicatie, Marketing, 

People & Culture, Advocacy, 

IT, Program Management, 

Finance en Global Research 

door servicegericht te werken 

met teams en collega's in 

landen met een Open Doors 

Development of Field office. 

 

 

Open Doors International is op zoek naar een 
 



 

 

 

ONS AANBOD 
Werken bij Open Doors International betekent dat je actief 

betrokken bent bij het ondersteunen van de wereldwijde Vervolgde 

Kerk. Wij bieden je een veelzijdige functie in een internationale, 

dynamische omgeving, een professioneel team en de mogelijkheid 

om in je werk en persoonlijk te groeien. Als wereldwijde organisatie 

zijn we gewend aan flexibele werktijden en om thuiswerken te 

combineren met werken op kantoor in Harderwijk. Het betreft een 

functie met een fulltime bruto maandsalaris tussen de € 3.000,- en 

€ 4.100,-. 

 

 

 
 
 

SOLLICITEREN? 
Heb je interesse? Stuur dan zo snel mogelijk een korte motivatie en je CV 

naar Open Doors International, Rianne Wolfsen via vacancy@od.org. Voor 

meer informatie kun je dit zelfde email adres gebruiken.  

  

Open Doors verwacht van haar medewerkers dat zij zich integer gedragen 

en zorgvuldig rekening houden met de rechten en belangen van anderen. 

Het opvragen van een VOG en referenties kan deel uitmaken van de 

procedure.  


