Functie

Controller

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.01

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

directie (onderneming met ca. 200 werknemers)

Geeft leiding aan 1 teamleider financiële administratie en 1 medewerker HR en ca. 6 administratief medewerkers

Functiedoel
Realiseren van het financieel-economisch proces van de onderneming m.n. voor wat betreft de administratieve begeleiding en
evaluering van bedrijfsactiviteiten en de verslaglegging van de onderneming, op zodanige wijze dat adequate
managementinformatie beschikbaar is en rapportages en jaarstukken voldoen aan wettelijke voorschriften.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Bijdrage aan financieeleconomisch beleid

- bijdragen aan de voorbereiding en totstandkoming van het
financieel-economisch beleid voor de onderneming
- verzamelen van gegevens m.b.t. de voorwaarden en
consequenties van het gevoerde beleid inzake rentabiliteit,
uitbreidingen e.d.
- onderzoeken van deze informatie op trends, relevantie
resp. voor- en nadelen en uitwerken van beleidsopties
- rapporteren en toelichten van bevindingen in het
managementteam en deelnemen aan de besluitvorming

- mate waarin verantwoorde
beleidskeuzes kunnen worden
gemaakt

Aangestuurde
afdelingswerkzaamheden

- leidinggeven aan door medewerkers te verrichten
werkzaamheden m.b.t. de financiële en
personeelsadministratie
- delegeren van de dagelijkse leiding aan ondergeschikten
- verstrekken van (aanvullende) opdrachten en toezien op de
uitvoering van werkzaamheden in kwalitatieve en
kwantitatieve zin
- beoordelen van informatie, resultaten, verslagen e.d.
- opsporen en opheffen van onvolkomenheden, oplossen
van zich voordoende problemen

- inzicht in vermogen en
resultaat, solvabiliteit en
liquiditeit
- tijdige beschikbaarheid van
informatie
- doelmatigheid van uitgevoerde
afdelingswerkzaamheden
- kwantiteit en kwaliteit

Ingerichte
administratieve
organisatie

- zorgdragen voor het tot stand brengen en actueel houden
van uitrusting en inrichting van de administratie van de
onderneming
- doen ontwikkelen en in stand houden van systemen en
procedures t.b.v. de administratieve verslaglegging
- bepalen van normen, waarderings- en
afschrijvingsgrondslagen en -systemen
- vaststellen van uitgangspunten voor kostprijsberekening en
budgettering

- actualiteit van ingerichte
administratie
- doelmatigheid van financiële
processen
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Functie

Controller

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.01

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Bewaakte budgetten

- regelen van de totstandkoming en bewaking van de
jaarlijkse budgetten
- coördineren van de budgettering door de verschillende
bedrijfsonderdelen
- beoordelen en consolideren van budgetvoorstellen
- analyseren van verschillen tussen budget en werkelijkheid
en doen van aanbevelingen ter bijsturing

- tijdigheid van signalering van
afwijkingen t.o.v. budgetten
- inzichtelijkheid in verschillen
- acceptatiegraad van
bijsturingsmaatregelen

Financiële rapportages

- doen opmaken van de bedrijfseconomische en fiscale
jaarstukken ter goedkeuring door de teamleider financiële
administratie, zodanig dat een getrouw beeld wordt
gegeven van het vermogen en de resultaten van de
onderneming en dat binnen wettelijke grenzen de meest
gunstige fiscale afhandeling kan worden bereikt
- beoordelen en toetsen van balansen en overzichten
- begeleiden van de extern accountant en inwinnen van
adviezen
- uitwerken en met directie bespreken van mogelijke opties
binnen wettelijke voorwaarden

- betrouwbaarheid en juistheid
van financiële informatie
- mate waarin aan wet- en
regelgeving wordt voldaan

Bijgehouden
ontwikkelingen

- volgen van ontwikkelingen op het vlak van administratieve
organisatie en wetgeving
- onderkennen van mogelijke consequenties voor de
onderneming en terzake adviseren van de directie en
binnen MT
- afstemmen over fiscale en financiële aangelegenheden met
overheidsinstanties, banken, bedrijfsverenigingen e.d.

- relevantie van gesignaleerde
ontwikkelingen
- inzichtelijkheid in consequenties
van ontwikkelingen

Presterende
medewerkers

Behandelen van de personele aangelegenheden in zijn
verantwoordelijkheidsdomein conform het
ondernemingsbeleid.

- mate van beschikbaarheid van
gekwalificeerde medewerkers

Werkgerelateerde bezwaren
- Niet van toepassing.
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Functie

Manager ICT

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.02

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

directie

Geeft leiding aan 3 medewerkers automatisering

Functiedoel
Realiseren van informatie- en automatiseringssystemen, conform concernrichtlijnen, welke voldoen aan de eisen van
beschikbaarheid en zijn afgestemd op behoeften van de gebruikersorganisatie en automatiseringsontwikkelingen.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Aangestuurde
afdelingswerkzaamheden

- leidinggeven aan de door de medewerkers te verrichten
werkzaamheden m.b.t. verdere ontwikkeling, beheer,
onderhoud en gebruik van systemen
- bespreken van de planning en toewijzen werkzaamheden
- toezien op de uitvoering in kwalitatieve en kwantitatieve
zin, oplossen van problemen die door de medewerker niet
kunnen of mogen worden opgelost, overdragen van kennis
en inzichten

- beschikbaarheid van systemen
- gebruikerstevredenheid
- doelmatigheid van uitgevoerde
afdelingswerkzaamheden
- kwantiteit en kwaliteit

Bijgehouden
ontwikkelingen

- onderzoeken van mogelijkheden en adviseren t.a.v.
automatiseringsoplossingen
- signaleren van relevante ontwikkelingen op het gebied van
technologie, ondernemingsbeleid en operationele situatie
- in kaart brengen van knelpunten in de huidige
infrastructuur gelet op de in- en externe ontwikkelingen
- onderzoeken van mogelijkheden tot aanpassingen c.q.
verbeteringen vanuit werkmaatschappij- en
afdelingsoptiek. Afstemmen met collega’s binnen andere
werkmaatschappijen. Formuleren van de voor- en nadelen
van aanpassingen, zowel financieel, technisch en als
beredeneerd vanuit de gebruiker
- adviseren directie inzake beleidskeuzen (bijv. gebruik
standaard- of maatwerkapplicaties), uitbreiding/aanpassing
infrastructuur, aan te schaffen apparatuur etc.
- formuleren en verdedigen van standpunten/voorstellen,
verdedigen en motiveren van beslissingen

- mate waarin adviezen bijdragen
aan verantwoorde
beleidskeuzes
- relevantie van gesignaleerde
ontwikkelingen
- inzichtelijkheid in consequenties
van ontwikkelingen

Voorgestelde ICTprojecten/verbeteringen

- uitwerken van project- en oplossingsvoorstellen ter
oplossing van bestaande informatiseringsknelpunten in de
werkmaatschappij
- analyseren informatiebehoeften en noodzaak
- genereren oplossingsvoorstellen middels opstellen
definitiestudie

- mate waarin ingespeeld wordt
op gebruikerswensen
- aansluiting van oplossingen bij
de beleidsuitgangspunten
- realisatie van projecten binnen
budget
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Functie

Manager ICT

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

Resultaatgebieden

01.12.02

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

- adviseren t.a.v. zelf ontwikkelen, uitbesteden of aanschaf
standaard software
- onderhandelen met leveranciers bij uitbestedingen
- definiëren benodigde hardware
- signaleren noodzakelijke organisatorische aanpassingen
- opstellen projectplannen en verwerken in de
automatiseringsbegroting per afdeling

- doelmatigheid van adviezen

Gerealiseerde projecten/
verbeteringen

- zorgdragen voor oplevering en implementatie van
overeengekomen projecten
- coördineren van uitbestede ontwikkelprojecten, formeren
projectgroepen, waarborgen correcte informatie
overdracht, bewaken voortgang
- opstellen en uitvoeren van testplan en acceptatieprocedure
- overdragen van systemen aan gebruikers, w.o. installeren
van systemen, geven van uitleg en instructies, opstellen van
gebruikersprocedures

- realisatie binnen looptijd,
kosten en kwaliteitseisen

Beheerde systemen

- zorgdragen voor het beheer van informatiesystemen
- bewaken van de werking vanuit technische en functionele
eisen (beschikbaarheid, snelheid, opslagcapaciteit,
informatievoorziening, gebruikersvriendelijkheid etc.)
- treffen van maatregelen ter verbetering van de
performance en functionaliteiten
- behandelen en oplossen van incidenten (storingen,
problemen, vragen) m.b.t. de werking van systemen
- aanvullen/vervangen van randapparatuur
- geven van optimale ondersteuning aan gebruikers

- beschikbaarheid van systemen
- aansluiting bij
gebruikerswensen

Presterende
medewerkers

Behandelen van de personele aangelegenheden in zijn
verantwoordelijkheidsdomein conform het
ondernemingsbeleid.

- mate van beschikbaarheid van
gekwalificeerde medewerkers

Werkgerelateerde bezwaren
- Niet van toepassing.
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Functie

Manager F&A

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.03

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

directie

Geeft leiding aan 2 medewerkers

Functiedoel
Realiseren van het financieel beleid van de werkmaatschappij op zodanige wijze dat adequate managementinformatie
beschikbaar is en rapportage en jaarstukken voldoen aan concern- en wettelijke voorschriften. Inrichten en controleren van de
administratieve organisatie alsmede optimaliseren van de automatisering.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Aangestuurde
afdelingswerkzaamheden

- leidinggeven aan de door medewerkers te verrichten
werkzaamheden aangaande financiële en
productieadministratie
- verstrekken van (aanvullende) opdrachten en toezien op
de uitvoering van werkzaamheden in kwalitatieve en
kwantitatieve zin
- beoordelen van informatie, resultaten, verslagen e.d.
- opsporen en opheffen van onvolkomenheden, oplossen
van zich voordoende problemen

- inzicht in vermogen en
resultaat, solvabiliteit en
liquiditeit
- tijdige beschikbaarheid van
informatie
- doelmatigheid van
uitgevoerde
afdelingswerkzaamheden
- kwantiteit en kwaliteit

Bijdrage aan financieeleconomisch beleid

- voorbereiden en uitwerken van het financieel beleid voor
de werkmaatschappij
- verzamelen van gegevens m.b.t. de voorwaarden en
gevolgen van het tactisch beleid inzake rentabiliteit,
liquiditeit, solvabiliteit e.d.
- toetsen van de informatie aan de richtlijnen van de holding
en voorbereiden van het advies, rapporteren en toelichten
aan de directie

- mate waarin verantwoorde
beleidskeuzes kunnen worden
gemaakt

Ingerichte
administratieve
organisatie

- zorgen voor het tot stand brengen en actueel houden van
de inrichting van de administratieve organisatie en de
bijbehorende middelen ter uitvoering ervan
- ontwikkelen en in stand houden van systemen en
procedures t.b.v. de financiële verslaglegging en de
bedrijfseconomische administratie binnen het kader van
de wettelijke en concernrichtlijnen
- zorgen voor de administratieve automatisering, zowel
hard- als software
- adviseren over en opstellen van procedures alsmede
toezien op de juiste toepassing ervan
- opstellen van calculatiemethoden (m.n. voorcalculatie)
t.b.v. kostprijsvaststelling en voorraadwaardering

- actualiteit van ingerichte
administratie
- doelmatigheid van financiële
processen

12-4-2021

Pagina 1 van 2

Functie

Manager F&A

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.03

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Bewaakte budgetten

- zorgen voor de opstelling van de jaarlijkse begroting en
bewaken van de daarin toegekende deelbudgetten
- coördineren van de begrotingsopmaak
- analyseren van verschillen en doen van aanbevelingen ter
bijsturing
zorgen voor de periodieke en kwartaalrapportering en
opmaak van tussentijdse balans en V en W-rekening t.b.v.
directie en Holding
- voeren van de procuratie m.b.t. de betaalbaarstelling van
rekeningen
- uitvoeren van de maandelijkse controle op
debiteurenachterstanden en nemen van maatregelen

- juistheid van begroting
- tijdigheid van signalering van
afwijkingen t.o.v. budgetten
- inzichtelijkheid in verschillen
- tijdigheid van
voortgangrapportages

Financiële rapportages

- opmaken van de jaarstukken ter goedkeuring door de
directie en concernleiding
- beoordelen en toetsen van de balansen en overzichten
- begeleiden van de Holdingaccountant en inwinnen van
advies
- uitwerken i.o.m. directie van mogelijke opties
- geven van toelichtingen en verklaringen aan directie en
accountant

- betrouwbaarheid en juistheid
van financiële informatie
- mate waarin aan
bedrijfsvoorschriften en weten regelgeving wordt voldaan

Beheerde administraties

- beheren van de verzekeringen incl. kredietverzekeringen
en zorgen voor de daarbij noodzakelijke contacten naar
instanties, bijstellen van polissen en afhandelen van de
contractverplichtingen
- beheren van alle administratieve beheerzaken naar
instanties, overheden en instellingen
- voeren van besprekingen met instanties, overheden,
banken, verzekeringen en klanten, e.e.a. in 2 vreemde
talen

- actualiteit en juistheid van
administraties

Presterende
medewerkers

Behandelen van de personele aangelegenheden in zijn
verantwoordelijkheidsdomein conform het
ondernemingsbeleid.

- mate van beschikbaarheid
van gekwalificeerde
medewerkers

Werkgerelateerde bezwaren
- Niet van toepassing.
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Functie

Teamleider financiële administratie

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.04

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

controller

Geeft leiding aan ca. 6 medewerkers financiële administratie

Functiedoel
Zorgdragen voor het op adequate wijze verzamelen, verwerken, vastleggen en verstrekken van financiële informatie, zodanig dat
de juiste informatie tijdig beschikbaar is en voldoet aan de wettelijke voorschriften m.b.t. de verantwoording die daarover dient
te worden afgelegd.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Aangestuurde
afdelingswerkzaamheden

- leidinggeven aan door medewerkers uit te voeren
werkzaamheden m.b.t. de financiële administratie
- verstrekken van (aanvullende) opdrachten en toezien op
de uitvoering van werkzaamheden in kwalitatieve en
kwantitatieve zin
- beoordelen van cijfermatige gegevens, verslagen,
informatie e.d.
- opsporen en opheffen van onvolkomenheden, oplossen
van zich voordoende problemen

- inzicht in vermogen en
resultaat, solvabiliteit en
liquiditeit
- tijdige beschikbaarheid van
informatie
- doelmatigheid van
uitgevoerde
afdelingswerkzaamheden
- kwantiteit en kwaliteit

Administratief proces

- zorgdragen voor de uitvoering van het administratief
proces
- samenstellen en rapporteren van periodieke balans- en
resultatenberekeningen, overzichten, toelichtingen e.d.
- opmaken van de conceptjaarrekening, berekenen van
voorzieningen en opstellen van specificaties
- samenstellen van de jaarstukken t.b.v. de eigenaren o.g.v.
het goedgekeurde concept

- mate waarin aan
bedrijfsvoorschriften en weten regelgeving wordt voldaan

Financiële normstelling

- bijdragen aan de vaststelling van financiële- en
bedrijfseconomische-normen
- verzamelen van (historische) gegevens en deze
onderzoeken op trends en relevantie
- rapporteren en toelichten van bevindingen

- actualiteit en juistheid van
normen

Presterende
medewerkers

- zorgen voor efficiënte werkmethoden en procedures
- beoordelen van de prestaties, bijsturen, instrueren en
opleiden (coachen en begeleiden)
- behartigen van personeelsaangelegenheden

- mate van beschikbaarheid
van medewerkers
- mate van inzetbaarheid van
medewerkers
- mate van doelrealisatie door
medewerkers
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Functie

Teamleider financiële administratie

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.04

Werkgerelateerde bezwaren
- Werken onder tijdsdruk bij periodeafsluiting.
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Functie

Administrateur

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.05

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

teamleider administratie

Geeft leiding aan administratief medewerkers (vaktechnisch)

Functiedoel
Zorgdragen voor een adequate verzameling, verwerking en verstrekking van financiële informatie, zodanig dat een juiste
boekhoudkundige verantwoording gerealiseerd wordt.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Aangestuurde
werkzaamheden

- leiden van de werkzaamheden, die door de administratief
medewerkers worden verricht, m.b.t. de orderverwerking,
voorraad-, crediteuren- en debiteurenadministratie,
grootboek e.d. t.b.v. een correcte administratieve
verwerking van de gegevens. E.e.a. binnen de voorschriften
en richtlijnen van de administratie
- geven van aanwijzingen en instructies inzake de
taakuitvoering, verwerken van gegevens, bedienen van de
computer e.d.
- indelen van de werkzaamheden en stellen van prioriteiten
- controleren van de kwalitatieve en kwantitatieve
uitvoering van de werkzaamheden

- doelmatigheid van uitgevoerde
werkzaamheden
- kwaliteit en kwantiteit van
werkzaamheden

Uitgevoerde
administraties

- zorgdragen voor de uitvoering van diverse
boekhoudkundige administraties
- verwerken van inkomende facturen, declaraties e.d., door
het controleren op onjuistheden en coderen van de
gegevens volgens rekeningschema, verrekenen van de BTW
en (laten) invoeren (evt.) van de gegevens in de computer.
Uitschrijven van betaalopdrachten. Controleren van de
computerinvoer en zo nodig (laten) corrigeren
- overdragen van dubieuze debiteuren aan incassobureau
- voeren van de loonadministratie, doorgeven van mutaties
en bijzonderheden aan een extern bureau en controleren
van de verwerking
- beheren van kas-, bank- en girosaldi en zorgen voor
overboekingen volgens voorschriften en richtlijnen,
rekening houdend met verwachte ontvangsten en uit te
voeren betalingen. Controleren van het kasboek
- samenstellen van de balansen m.b.v. het grootboek
volgens voorschriften, het verwerken van bijzonderheden
en analyseren van verschillen. Maken van

- mate waarin aan
bedrijfsvoorschriften en wet- en
regelgeving wordt voldaan
- accuraatheid van controles
- actualiteit en juistheid van
administraties
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Functie

Administrateur

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

01.12.05

Resultaatcriteria

resultatenoverzichten a.d.h.v. computerlijsten en
signaleren van afwijkingen
Aangeleverde
rapportages/gegevens

Mede opstellen van budgetten en prognoses door het
verzamelen, interpreteren en verwerken van gegevens
binnen de richtlijnen en het met de belanghebbenden
bespreken van de voorstellen.

- juistheid van interpretaties van
gegevens

Vaktechnische
ondersteuning

Coördineren en vaktechnisch begeleiden van
werkzaamheden, geven van aanwijzingen en instructies
(coachen en begeleiden), uitoefenen van toezicht en
bewaken van de voortgang.

- wijze van taakuitvoering door
vaktechnisch aangestuurde
medewerkers
- mate van handhaving van
vaknormen
- mate van betrokkenheid van
aangestuurde/ondersteunde
medewerkers

Werkgerelateerde bezwaren
- Niet van toepassing.
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Functie

Systeembeheerder

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.06

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

teamleider financiële administratie/automatisering

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Realiseren van een optimale automatiseringsinfrastructuur en een ongestoorde beschikbaarheid en beveiliging van
informatiesystemen en gegevensbanken, zodanig dat de continue beschikbaarheid en van beveiliging van informatiesystemen en
gegevensverzamelingen wordt gewaarborgd.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

- Kernactiviteiten

- Resultaatcriteria

Beheerde systemen/
automatiseringsinfrastructuur

- bewaken van de performance van de systemen en nemen
van maatregelen om de performance te optimaliseren
- signaleren en met leidinggevende bespreken van mogelijke
capaciteit- en performanceproblemen
- installeren van werkstations/pc’s etc. aan het netwerk
- ontwikkelen en vastleggen van procedures voor
systeemontwikkeling, programmeren van applicaties e.d.
- bijhouden van diverse overzichten van systeembezetting en
systeemgebruik

- continue beschikbaarheid van
informatiesystemen
- beschikbaarheid van gegevens
voor gebruikers

Beheerde en
geoptimaliseerde
systeemprogrammatuur

- testen van nieuwe versies van systeemprogrammatuur,
vaststellen of installatie daarvan verantwoord en wenselijk
is en adviseren terzake aan leidinggevende
- installeren en operationeel maken van (nieuwe versies van)
systeemprogrammatuur
- oplossen van problemen met systeemprogrammatuur en/of
afwikkelen van kwesties terzake met leveranciers
- ontwerpen, aanmaken en installeren van procedures voor
het efficiënt uitvoeren van systeembeheeractiviteiten
(gebruikmakend van beschikbare programmeertalen)

- tijdige inspeling op
informatiseringbehoeften
- effectiviteit van
systeemoplossingen
- mate waarin systemen
aansluiten bij gebruikerswensen

Gehandhaafde
beveiliging

- handhaven van de voorgeschreven beveiligingsprocedures
- up-to-date houden van het draaiboek van in noodsituaties
te ondernemen acties
- up-to-date houden van back-up procedures, terugzetten
van verloren gegane/beschadigde bestanden
- reconstrueren van databases na opgetreden problemen
- uitgeven en inbrengen van toegangscodes voor gebruikers,
conform autorisatie van daartoe aangewezen
leidinggevenden

- beschikbaarheid van vitale
gegevens
- juist gebruik van systemen door
gebruikers
- mate van toezicht op de naleving
van procedures
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Functie

Systeembeheerder

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

Resultaatgebieden

- Kernactiviteiten

01.12.06

- Resultaatcriteria

- toezien op het naleven van procedures voor toegang tot
computerruimten, opslag van informatiedragers, aanmaken
van back-ups etc.
Verleende gebruikersondersteuning

- installeren van werkomgevingen voor eindgebruikers,
beschikbaar maken van geaccepteerde programmatuur
- adviseren van eindgebruikers over het gebruik van
systeemfaciliteiten
- ontwerpen, installeren en testen van
applicatieprogrammatuur
- maken en vastleggen van afspraken met eindgebruikers
voor planning van batchverwerking op het centrale systeem
- oplossen van verwerkingsproblemen met
systeemtechnische achtergrond

- optimale benutting van
middelen en mogelijkheden
door gebruikers
- gebruikerstevredenheid over
ondersteuning

Werkgerelateerde bezwaren
- Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk.
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Functie

Medewerker bedrijfscalculatie

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.07

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

bedrijfscalculator

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Maken van kostprijscalculaties zodanig dat deze worden gebruikt in voor de vaststelling van de verkoopprijs, voor
voorraadwaardering en nacalculatiedoeleinden.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Opgestelde
kostprijscalculaties

- maken van kostprijscalculaties m.b.v. diverse
kostprijsprogramma’s van doek en geconfectioneerde
artikelen voor industriële toepassingen
- verzamelen van specificaties van afdelingen ontwikkeling/
werkvoorbereiding en controleren op volledigheid van de
gegevens (garenverbruik, gewicht/m2 e.d.)
- opvragen van evt. ontbrekende diverse gegevens bij inkoop
(garen en doekprijzen), leidinggevende weverij
(weefrendementen/wachturenpercentages) en bij afdeling
ontwikkeling/werkvoorbereiding
- omrekenen van diverse bewerkingen m.b.v. een pcprogramma (gebruik van lasbanden, vlies, bedrukte folie
e.d.) tot inputdata
- inbrengen van diverse gegevens in het computerbestand
- uitprinten van calculaties en distribueren naar
leidinggevende, commercieel directeur, inkoop en
verkoopleiders
- evt. op verzoek verstrekken van informatie

- juiste prijzen
- accuraatheid van berekeningen
- tijdigheid van distributie van
calculaties

Uitgevoerde
productiecalculaties

- verzamelen en uitsplitsen productiegegevens van alle
productieafdelingen naar kwaliteit en machine
- uitsplitsen van de gewerkte uren naar de verschillende
afdelingen en berekenen van de man-efficiency
- opstellen van machine-uuroverzichten en berekenen van de
machine-efficiency
- berekenen van de productiedekking per afdeling m.b.v.
man/machine-uurtarieven
- maken van de wekelijkse en periodieke overzichten van
gemaakte kosten, efficiency, bezetting, rendement e.d.
Analyseren van verschillen en maken van een toelichting op
gemaakte kosten t.o.v. de dekking t.b.v. voor diverse
interne gebruikers

- tijdige en juiste
productiecalculaties
- mate waarin calculaties voldoet
als een beheersinstrument
- accuraatheid en juistheid van
berekeningen en analyses
- inzicht in productieresultaten
- inzicht in verschillen
- duidelijkheid van toelichtingen
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Functie

Medewerker bedrijfscalculatie

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.07

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Overige bijdrage

- calculeren van aangekocht doek via ontvangen
inkooporders
- beheren van het productiebestand in het mainframe
- toezien op de aanwezigheid van calculaties op
verzendadviezen voor de berekening van de
verkoopdekking

- kwantiteit en kwaliteit van
overige werkzaamheden

Werkgerelateerde bezwaren
- Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk.
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Functie

Crediteurenadministrateur

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.08

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

teamleider financiële administratie

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Beheren van de crediteurenadministratie, zodanig dat deze administratie actueel is en de betalingen passen binnen de
liquiditeitsbegroting en positie en optimaal gebruik wordt gemaakt van de kredietfaciliteiten.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Verrichte betalingen

- controleren en betaalbaar stellen van ontvangen facturen
binnen de liquiditeitsbegroting en -positie en de
kredietfaciliteiten
- controleren van te betalen facturen op volledigheid en
juistheid, verhelpen van verschillen/onjuistheden
- volgen van de liquiditeitsbegroting en positie en mede op
basis daarvan bepalen welke facturen betaalbaar gesteld
kunnen worden en welke betalingen worden opgehouden
- facturen betaal baarstellen en zorgdragen dat betaling kan
plaatsvinden
- behandelen van betalingsherinneringen m.b.t. binnen- en
buitenlandse crediteuren
- inwinnen/verstrekken van informatie bij/aan crediteuren
(Nederlandse en 2 vreemde talen)
- overleggen met leidinggevende over buiten de
voorschriften/richtlijnen vallende kwesties

- mate waarin betalingen passen
binnen de liquiditeitsbegroting
en -positie
- optimale benutting
kredietfaciliteiten
- accuraatheid van controles
- correcte afhandeling van
betalingsherinneringen

Verwerkte
inkoopfacturen

- voorbereiden en mede uitvoeren van de boekhoudkundige
verwerking van inkoopfacturen
- controleren en corrigeren van door bestellers aangegeven
kostenplaatsen
- bespreken van onduidelijke kwesties met betrokken
functionarissen.
- uitsplitsen van BTW en eventuele kostenverschillen t.o.v. de
interne verzekeraars
- controleren van de verwerking en oplossen van verschillen

- juiste doorbelasting van kosten
- betrouwbaarheid van
administratie
- inzicht in
crediteurenverplichtingen
- accuraatheid van controles

Werkgerelateerde bezwaren
- Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk.
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Functie

Medewerker financiële administratie

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.09

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

teamleider administratie

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Verzamelen, controleren, rubriceren, verwerken en rapporteren van financiële gegevens, zodanig dat bijgedragen wordt aan een
juiste en verantwoorde boekhouding.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Boekhoudkundige
verwerking van
gegevens

- uitvoering geven aan de boekhoudkundige verwerking van
gegevens
- voeren, deels handmatig/geautomatiseerd, van de
grootboekadministratie a.d.h.v. de kas, bank, inkopen,
verkopen en overige kostenspecificatie
- opmaken van de journaalposten
- analyseren, controleren en rubriceren van de ontvangen
gegevens en per periode de journaalposten overboeken op
de grootboekkaarten
- opstellen van de saldibalans na controle van de diverse
grootboekrekeningen (saldidebiteuren, crediteuren,
transitoria, voorraden), opstellen van de exploitatierekening
en balans
- invoeren (evt.) van mutaties in de computerbestanden

- mate van werken volgens
bedrijfs- en wettelijke
voorschriften
- juistheid van administratie
- accuraatheid van controles
- juistheid van ingevoerde
gegevens

Overige bijdrage

- verzorgen van de correspondentie met banken, leveranciers
en afnemers
- zorgen voor de archivering van bescheiden
- onderhouden van contacten met diverse afdelingen
(kostenposten etc.), banken (betalingen, bankopdrachten,
stortingen), leveranciers (ontvangsten) en afnemers
(betalingen)

- accuraatheid van
correspondentie
- juistheid van archivering
- effectiviteit van contacten

Werkgerelateerde bezwaren
- Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk.
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Functie

Administratief medewerker algemeen

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.10

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

teamleider administratie

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Verzorgen van bepaalde administratieve werkzaamheden, zodanig dat gegevens correct verwerkt worden en een optimale
ondersteuning wordt verleend.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Beheerde gegevens

Bijhouden, verwerken en controleren van cijfermatige
gegevens, in overzichten en staten. Signaleren van
afwijkingen en informeren naar ontbrekende gegevens.
Aanbrengen van correcties.

- accuraatheid van verwerking en
controles
- juistheid van correcties

Aangeleverde
documentatie

Uitwerken van rapporten, verslagen, overzichten en brieven
a.d.h.v. concepten m.b.v. pc. Voorleggen van stukken ter
goedkeuring aan directe leidinggevende resp. opsteller.
Gereedmaken van de post ter verzending.

- netheid van aanlevering
- tijdigheid van aanlevering

Overige bijdrage

- het uitwerken en bijhouden van periodieken, staten e.d.
- op peil houden van afdelingsbenodigdheden, doorgeven
van bestellingen aan leidinggevende of afdeling inkoop
- verstrekken van informatie aan belanghebbenden
- sorteren, distribueren van poststukken, kopiëren
- uitvoeren van andere dienstverleningen
- bijhouden van het archief

- kwaliteit en kwantiteit van
overige werkzaamheden

Werkgerelateerde bezwaren
- Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk.
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Functie

Functioneel applicatiebeheerder

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.11

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

manager ICT

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Beheren en optimaliseren van applicaties, zodanig dat applicaties beschikbaar zijn en voldoen aan de gebruikersbehoefte.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Functionerende
applicaties

- bewaken van performance en continue beschikbaarheid van
applicaties
- beoordelen van impact van storingen en informeren van
gebruikersorganisatie hierover
- analyseren en oplossen van storingen; escaleren aan
leverancier bij complexe storingen of storingen die niet zelf
kunnen worden opgelost
- signaleren van gewenste verbeteringen, ter voorkoming van
storingen

- beschikbaarheid van applicaties
- snelheid van storingoplossing
- duurzaamheid van oplossingen

Gerealiseerde changes

- begeleiden van changeprojecten of kortlopende
verbeteracties
- beoordelen van impact van door te voeren verbeteringen,
zoals doorlooptijd, benodigde middelen en kosten
- uitwerken van de change in een request for change waarin
de functionele specificaties zijn beschreven en deze
afstemmen met opdrachtgever
- opzetten van een changeplan en afstemmen met in- een
externe betrokkenen
- bewaken/aansturen van de doorvoering van changes
(kwaliteit, doorlooptijd, budget)
- testen en overdragen van de change aan gebruikers

- effect van changes
- doorlooptijd van changeproces
- adequate overdracht

Functionaliteit
applicaties

- inventariseren van eisen/wensen van gebruikersorganisatie
- formuleren en indienen van wijzigingsvoorstellen
- vertalen van nieuwe/gewenste functionaliteiten naar
functionele specificaties
- laten vervaardigen van nieuwe functionaliteiten door
interne deskundigen of leverancier
- uitvoeren c.q. begeleiden van test- en
acceptatiewerkzaamheden

- mate waarin wijzigingen
aansluiten bij
gebruikersbehoefte
- juiste functionaliteiten
- tijdigheid van realisatie

Verleende
ondersteuning

- oplossen en afhandelen van incidenten
- toezien op een juist gebruik van applicaties

- adequaatheid van
probleemoplossing
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Functie

Functioneel applicatiebeheerder

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

Resultaatgebieden

01.12.11

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

- begeleiden of adviseren van gebruikers bij gevraagde
ondersteuning
- onderhouden van systeem- en gebruikersdocumentatie

- mate van toezicht op gebruik
- tevredenheid van gebruikers

Werkgerelateerde bezwaren
- Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk.
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Functie

Medewerker credit control

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.12

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

manager F&A

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie m.b.v. een geautomatiseerd systeem,
betreffende financiële vorderingen en verplichtingen en nemen van actie tot inning.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Verzorgde
debiteurenadministratie

- vergelijken van betalingen met factuurbedragen,
achterhalen en oplossen van geconstateerde verschillen,
zorgen voor eventuele creditering en verrekening binnen
gegeven bevoegdheden
- controleren van debiteurensaldi, bewaken van
betalingstermijnen, signaleren van dreigende
overschrijdingen en versturen van betalingsherinneringen
- controleren van betalingen van debiteuren waaraan de
levering is gestaakt of waarop vorderingen via
incassobureaus lopen, noteren en volgens procedure
signaleren
- controleren van de boekhoudkundige verwerkingen en
corrigeren van fouten

- tijdige signalering van dreigende
overschrijdingen
- tijdigheid betalingsherinneringen
- juistheid procedureopvolging
- juistheid en actualiteit van de
administratie

Bewaakte
debiteurensaldi

- controleren van de debiteurensaldi en vaststellen van
termijnoverschrijdingen
- bevorderen (telefonisch) van debiteuren om tot betaling
over te gaan
- informeren bij buitendienst en leidinggevende in geval van
voortdurende betalingsproblemen en overleggen in geval
van afwijkende aanpakken
- maken van betalingsafspraken o.a. met betrekking tot tot
rente en deze schriftelijk bevestigen
- vastleggen van afspraken in (computer)dossier; bewaken en
nakomen van afspraken
- manen van debiteuren volgens procedure of gemaakte
afspraken
- informeren van leidinggevende en buitendienst over de
voortgang en adviseren over het inschakelen van het
incassobureau
- bewaken van voortgang van uithanden gegeven
vorderingen; contacten onderhouden met incassobureau

- tijdige signalering van
termijnoverschrijdingen
- tijdigheid van afstemming met
en informeren
- effectiviteit van gemaakte
betalingsafspraken
- tijdigheid en juistheid van
inschakeling incassobureau
- correctheid van monitoring
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Functie

Medewerker credit control

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.12

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Bepaalde
kredietwaardigheid

nagaan (op verzoek) van de kredietwaardigheid van nieuwe
en bestaande relaties
- inwinnen van gegevens bij externe bureaus
- adviseren van leidinggevende en buitendienst over
klantgebonden afwijkingen van de leveringsvoorwaarden

- correcte vaststelling
kredietwaardigheid van potentiële - klanten

Vervaardigde
overzichten

- samenstellen van periodieke overzichten t.b.v. credit
manager, zodat inzicht kan worden verkregen in o.m.
betalingsachterstanden, gemiddelde werkelijke
krediettermijn e.d.

- kwaliteit en tijdigheid van
vervaardigde overzichten

Werkgerelateerde bezwaren
- Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk.
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Functie

Medewerker salarisadministratie

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.13

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

Teamleider financiële administratie

Geeft leiding aan Niet van toepassing

Functiedoel
Verwerken van gegevens met betrekking tot salarissen en uitkeringen, zodanig dat wordt voldaan aan (wettelijke) voorschriften
en dat betalingen op tijd plaatsvinden.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Verzorgde
salarisadministratie

- verzamelen en controleren van de bruto-salarisgegevens
- verzamelen van aanwezigheids-, overwerk-, verlof- en
ziektegegevens, uitvoeren van volledigheidscontroles met
betrekking tot gewerkte uren, doen van navraag en
corrigeren van onvolkomenheden
- toepassen van regels met betrekking tot toeslagen voor
overwerk e.d.
- verwerken van inhoudingen op voorschotten of
personeelsaankopen
- verifiëren en verwerken van gegevens betreffende
personeelsmutaties
- assisteren bij het actueel houden van het bestand van vaste
salaris- en inhoudingsgegevens, gerelateerd aan fiscale en
sociale wetten, cao-bepalingen
- controleren van alle in de salarisadministratie verwerkte
gegevens aan de hand van door het computercentrum
geleverde output
- voorbereiden van de boekhoudkundige verwerking van caosalarissen, uitkeringen en inhoudingen

- mate waarin
salarisadministratie voldoet
aan wettelijke en cao-/
bedrijfsbepalingen
- kwaliteit en actualiteit van de
salarisadministratie
- tijdigheid van
betaalbaarstelling van
salarissen en uitkeringen

Informatieverstrekking

- informeren van bedrijfsmedewerkers over de uitvoering
van sociale wetten, belastingen, bedrijfsregelingen,
salarisberekeningen e.d. Verstrekken van informatie voor
inspecties en door externe accountants uitgevoerde controles
- verschaffen van informatie aan personeelszaken over
bijzondere betalingen, beloningsvergelijkingen e.d.

- juistheid en duidelijkheid van
verstrekte informatie

Bijgehouden wetgeving

Op de hoogte blijven van veranderingen in wetgeving en
dergelijke zodat te allen tijde kan worden voldaan aan actuele
regels en voorschriften.

- actualiteit van kennis

Werkgerelateerde bezwaren
Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk.
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Functie

Helpdeskmedewerker

Discipline

F&A en ICT
Modint, ZEIST

01.12.14

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

manager ICT

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Uitvoering geven aan supportwerkzaamheden (vragen, problemen, e.d. van gebruikers op te lossen en/of te handelen) teneinde
te beschikken over een continue optimale werking van de beschikbare systemen.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Servicegericht
problemen/storingen
verhelpen

- verlenen van 1e lijnsondersteuning aan gebruikers m.b.t. de
meest voorkomende problemen, storingen, vragen,
klachten etc.
- op een klantvriendelijke wijze interne verzoeken afhandelen
- telefonische 1e lijnsondersteuning bieden aan de gebruiker
- bewaken van de voortgang van verhelpen problemen/
storingen
- bewaken van de terugkoppeling naar de gebruiker

-

Escalatie en bewaking
van
incident

- escaleren van niet zelf op te lossen incidenten
- inschakelen, met inachtneming van escalatieprocedures,
van (externe) deskundigen bij oplossen van problemen/
storingen
- bewaken van de voortgang van gestelde prioriteiten en
werkzaamheden van ingeschakelde deskundigen
- informeren van gebruiker over status van gemeld incident

- tijdigheid en juistheid van
inschakelen (externe)
deskundigen
- bewaakte voortgang prioriteiten
en werkzaamheden
- informeren gebruiker

Geregistreerde
gegevens

Overige bijdragen

Registreren van gegevens m.b.t. het probleem/de storing
(meldingstijd, aard, oplossing, e.d.), in helpdesksysteem,
incl. administratief afsluiten van incident.
- kennis nemen van veranderingen van systemen
- mede opstellen van gebruikersinstructies en interne
documentatie (procedures e.d.) voor de afdeling

klantvriendelijkheid
tevredenheid externe klant
tijdigheid van afhandelen
correcte wijze van
terugkoppeling

- tijdigheid van registratie
- volledigheid van registratie
- naleving van procedures
- actuele systeem- en
procedurekennis
- bijdrage aan
gebruikersinstructies en
documentatie

Werkgerelateerde bezwaren
- Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij beeldschermwerk.
- Werken onder tijdsdruk bij het oplossen van problemen.
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