AmstelveenSport zet sport en bewegen in als middel, om bij te dragen aan een gezonde, sociale en vitale
samenleving. Een enthousiaste groep medewerkers stimuleert alle inwoners van Amstelveen tot sport en
bewegen. Het werkveld van sport en bewegen is boeiend en dynamisch. Zo werken we in de wijken en
vormen we een netwerk met onderwijs, sportverenigingen en organisaties op het vlak van welzijn en
gezondheid.
Wegens uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een

Controller (M/V)
16 uur per week
Ben jij een enthousiaste en gedreven Controller, ben jij dienstverlenend en servicegericht, dan zoeken wij
jou!
Wat zijn je werkzaamheden?
De financiële afdeling bestaat uit drie medewerkers: de Manager Finance, de Controller (vacature) en de
medewerker Finance. De Controller en de medewerker Finance rapporteren beiden aan de Manager
Finance.
Als Controller ben je niet alleen het aanspreekpunt van de Manager Finance ook andere MT leden kunnen
je direct aanspreken. Je werkzaamheden omvatten o.m. het volgende:
- Je toetst adviezen van de diverse onderdelen op financiële processen en schat de consequenties in,
daarbij adviseer je de Manager Finance.
- Je draagt bij aan diverse financiële interne en externe management rapportages, je hebt een aandeel
in het begrotingsproces en de jaarrekening. Ook toets je de financiële administratie op juistheid en
volledigheid, welke de basis vormt voor de verslaglegging.
- Je signaleert knelpunten en risico’s en ondersteunt in het opstellen van diverse business cases.
- Je verzorgt het functioneel applicatiebeheer van o.a. de financiële pakketten Twinfield en Basecone.
- Je verzorgt de vastlegging en documentatie rondom de AO/IC.
- Je neemt deel aan verbeterprojecten binnen het team en de gehele financiële bedrijfsvoering van
AmstelveenSport.
Wat zoeken wij?
Met jouw HBO werk- en denkniveau (opleiding bij voorkeur richting bedrijfsadministratie, accountancy of
bedrijfseconomie) en één tot drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie voel jij je helemaal thuis in
deze rol. Je hebt ervaring met het voeren van een financiële administratie en het samenstellen van
periodieke cijfers. Goede kennis van software is een must, met name Excel. Bij voorkeur heb je ervaring
met de financiële programma’s Twinfield en Basecone, ervaring met VConsyst/ BSpaas is een pré.
Denken in oplossingen typeert jou, je maakt goed gebruik van je analytisch vermogen en je werkt secuur
en planmatig. Natuurlijk ben je een communicatief vaardige teamspeler, je stelt je betrokken op,
collegialiteit is voor jou belangrijk en je hebt een goede dosis humor.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een uitdagende en afwisselende baan in een sportief en gedreven team. Wat betreft
arbeidsvoorwaarden val je onder de Cao Zwembaden en is de functie ingedeeld in schaal 9, met een
maximum van € 3.877,87 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 38 uur per week. Je ontvangt
8% vakantietoeslag, 3% eindejaarsuitkering, een tegemoetkoming in reiskosten en we bieden je 27
vakantiedagen op jaarbasis. Tot slot hebben we een goede pensioenregeling en kan je op vrijwillige basis
gebruik maken van diverse verzekeringen en voorzieningen.
De 16 uur die wij bieden voor de uitvoering van de functie van Controller kunnen in overleg naar eigen
wens worden ingezet binnen de reguliere kantoortijden (08.00u - 18.00u) van AmstelveenSport. Om die
reden nodigen wij ook vierdejaars studenten graag uit om te solliciteren.
Ben je enthousiast geworden?
Ben je geïnteresseerd en zie je uitdaging in deze functie? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur je
motivatiebrief en CV op naar de afdeling Human Resources, onder vermelding van “Controller” t.a.v.
Frouke van Griensven, pz@amstelveensport.nl.
Overlegging van een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste om aangenomen te
kunnen worden. Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet.

