
 
 

 
 

De afdeling Financiën zoekt een 

 

Adviseur Subsidies (0,9 – 1,0 fte) 

 
Jij bent een verbinder en hebt de nodige ervaring opgedaan met subsidieaanvragen. Dan zijn wij bij PCOU Willibrord op zoek naar 
jou. Wij zoeken een gedreven adviseur subsidies die het spin het web gaat vormen tussen scholen en het stafbureau Service en 
Advies. Klinkt dit als iets voor jou? Solliciteer dan direct! 
 
Wat ga je als Adviseur Subsidies bij ons doen? 
 
Als adviseur subsidies ben je een regisseur en verbinder; scherp op de inhoud en zacht op de relatie. Je adviseert proactief 
leidinggevenden op scholen en projectmanagers over subsidies. Daarnaast vallen de volgende activiteiten onder jouw 
verantwoordelijkheid: 

• Collega (school)directeuren begeleiden bij het signaleren van subsidiemogelijkheden en coördinatie van de 
aanvraag, tot opstelling van de begroting en de verantwoording. 

• Je bent contactpersoon voor externe partijen: gemeenten, provincies en andere stichtingen.   
• Financieel borgen van penvoerderschap voor subsidies waarvoor onze stichting is aangesteld. 
• Het verdergaand verbeteren van de administratieve procedures en de subsidie-administratie. 
• Je bent een vraagbaak voor de organisatie met betrekking tot subsidies en fondsen.  

 
Wat vragen wij van jou als Adviseur Subsidies? 
 
Als adviseur subsidies heb je aantoonbare ervaring met subsidies en/of projectadministraties bij onderwijsinstellingen, bij 
voorkeur in het primair en voortgezet onderwijs en op verschillende thema’s zoals onderwijs, duurzaamheid en innovatie. 
Daarnaast vragen wij de volgende zaken van je: 

• Je beschikt over HBO-plus/WO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding bedrijfseconomie (of 
vergelijkbaar). Je hebt affiniteit met de planning & control cyclus en je bent in staat daarover te adviseren. 

• Je bent accuraat, doortastend en resultaatgericht en kunt goed met deadlines omgaan. 
• Je hebt een bestaand netwerk dat bestaat uit contacten van onder andere subsidie verlenende instanties. 
• Je bent een verbinder en een voortrekker in onderlinge samenwerking.  
• Je beschikt over een groot conceptueel en creatief vermogen. 
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.  

 
Wat bieden wij jou als Adviseur Subsidies? 
 
In deze functie heb je de mogelijkheid om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren aan het onderwijs van kinderen. 
Je komt te werken in een organisatie met een open cultuur en weinig lagen, waardoor we snel zaken gedaan krijgen en 
slagvaardig handelen. Wij bieden jou het volgende: 

• Werken in een ambitieuze en ontwikkelingsgerichte organisatie met professionele ruimte en een maatschappelijke 
missie. PCOU Willibrord is een aantrekkelijke werkgever en staat voor gelijke carrièrekansen voor iedereen. We streven 
naar een inclusief en divers personeelsbestand waar iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, welkom is. 

• Een uitstekend salaris tot maximaal € 5.699 o.b.v. een fulltime dienstverband (schaal 11-12 CAO VO) afhankelijk van 
kennis en ervaring. 

• Ruim 50 vrije dagen bij een fulltime dienstverband. 
• 8% vakantiegeld en een 13e maand. 
• Een goede pensioenregeling, reis- en studiekostenregeling. 
• Een jaarcontract en daarna, bij goed functioneren, een vaste aanstelling.  

 
Denk jij nu; dit klinkt als een functie waar ik het beste uit mijzelf kan halen en mijn ervaring met subsidies ten volle tot zijn recht 
gaat komen? Solliciteer dan direct! 
 
Heb je interesse? 
 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marjolein Boer, Manager Financiën via 06-19 10 24 57 of stuur een mail naar 
ma.boer@pcouwillibrord.nl. Je motivatiebrief en cv kun je per e-mail sturen naar werken@pcouwillibrord.nl, onder vermelding 
van ‘Adviseur Subsidies’. De sluitingsdatum is maandag 14 juni. 

 



 
 

 
 

 
PCOU Willibrord: voor elke leerling het beste onderwijs 
 
Met 41 scholen is PCOU Willibrord in de stad Utrecht en de regio een belangrijke instelling voor funderend onderwijs. Er werken 
zo’n 2.500 medewerkers voor het onderwijs aan ruim 20.000 leerlingen. Daarbij gaat het om 31 scholen voor basisonderwijs en 
(voortgezet) speciaal onderwijs en om 11 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, 
Vianen en IJsselstein.  
 
Wij zijn een lerende organisatie, in alles gericht op ontwikkeling. Onze herkomst is herkenbaar in de overtuiging dat wij er zijn 
voor àlle leerlingen: iedereen is welkom. Wij koesteren die diversiteit en veelkleurigheid. Voor elk kind is er een passende plaats 
op één van onze scholen. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 


