Wij zoeken: Medewerker financiën 24 -32 uur per week
Heb jij passie voor sport, het verenigingsleven en financiën?
Ben jij goed met cijfers, en werk je secuur? Dan zoeken we jou!
Werken bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB)
Het bondsbureau, een jong gedreven team van zes medewerkers dat hard en met veel plezier werkt
aan het realiseren van gestelde doelen, ondersteunt samen met vele vrijwilligers zo’n 170 verenigingen
met ongeveer 14.000 leden. Samen met de verenigingen werkt de landelijke organisatie aan de
organisatie en doorontwikkeling van de petanquesport. De NJBB is met zes andere sportbonden
gevestigd in een leuke en inspirerende werkomgeving in Nieuwegein.
Wat ga je doen?
• Uitvoeren van de financiële- en salarisadministratie;
• Crediteuren- en debiteurenbewaking;
• Periodiek aanleveren van financiële rapportages en overzichten;
• Aanleveren van gegevens t.b.v. de begroting, het financieel jaarverslag en de jaarrekening;
• Signaleren en informeren van betrokkenen over financieel administratieve aangelegenheden;
• Een bijdrage leveren aan de verdere verbetering van de financieel administratieve processen;
• Samen met je collega’s meedenken over algemene vragen die in het team van het bondsbureau
worden afgehandeld.
Wat vragen we?
• Opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur boekhoudkundig;
• 3 tot 5 jaar relevante werkervaring;
• Kennis van en ervaring met het MS Office pakket en Exact online, kennis van SRXP is een pré;
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
• Een integere en secure werkhouding.
• Affiniteit met de georganiseerde verenigingssport.
Wij bieden
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband, voor 24-32 uur per week;
• Een gevarieerde en leerzame baan bij een ambitieuze organisatie;
• Een inspirerende werkomgeving met verschillende sportbonden aan de Kelvinbaan in Nieuwegein
en mogelijkheid om thuis te werken;
• Een passend salaris (schaal 8) en eindejaarsuitkering volgens CAO Sport.
Wil je meer weten?
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Bart Achterhof (beleidsmedewerker) via
bart.achterhof@njbb.nl of 030 – 20 20 145.
Enthousiast?
Heb je interesse in deze leuke functie en voldoe je aan de eisen? Mail je CV en motivatie dan voor
maandag 9 mei naar Olaf Melsen, directeur, via olaf.melsen@njbb.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

