
 

 
 

Vacature:  Financieel medewerker  
 

Sport is leuk, werkt ontspannend, is goed voor de ontwikkeling en bovendien gezond. Sport en bewegen zorgt 

voor sociale binding, actief burgerschap, leefbaarheid en integratie in wijken en heeft een prominente rol voor 

alle individuen van 0 tot 100 jaar. Een gezond en vitaal Oss. Dat is de ambitie van het Sport Expertise Centrum 

(SEC). Wij zoeken, per direct, een:   
 

Financieel medewerker 

20-24 uur per week  

 

Waar ga je werken? 

Het SEC is een jonge, dynamische organisatie waar momenteel 33 personen werkzaam zijn in ‘het centrum van 

de sport in Oss’.  

 

Wat ga je doen? 

- verzorgen/verantwoorden van incidentele subsidieaanvragen  
- opstellen van deelbegrotingen per project in samenwerking met collega’s 
- beheren, monitoren en controleren van deelbegrotingen per project in Exact 
- beheren, monitoren en controleren van (deel)begrotingen voor andere entiteiten 
- aanleveren van maandelijkse rapportages aan de directie/MT 
- maken en bespreken van analyses op projectniveau 
- opzetten, beheren en controleren van de interne processen, vervaardigen/monitoren van een AO/IC 
- jaarlijkse controle van de accountant begeleiden 
- (financiële)verhoudingen tussen de verschillende entiteiten bewaken  

 
Jij bent: 

• een van nature gedreven, communicatief sterk persoon die goed is met cijfers  

• in het bezit van aantoonbare kennis van het boekhoudkundig pakket ‘Exact’ (vereiste) 

• iemand met kennis van het softwarepakket ‘het loket’ (www.loket.nl) en de koppeling met ‘Exact’ (pre) 

• iemand met kennis van het subsidielandschap/overheidsinstellingen (pre) 

• accuraat, nauwkeurig, analytisch en niet bang om mensen aan te spreken op gemaakte afspraken 

• reeds tussen de 1-3 jaar actief in het financiële vakgebied 

• woonachtig binnen een straal van 30 km van Oss  

 

Wat bieden we daarvoor? 
Je komt te werken in een jong en hecht team, waar passie voor sport DE verbindende factor is. Het team wat 
zich dagelijks bezighoudt met financiën bestaat, met jou erbij, uit drie personen. Je start met een dienstverband 
voor bepaalde tijd. Het salaris bedraagt bij aanvang max. € 2.560,- bruto per maand bij een voltijds 
dienstverband. 

 
Waar kun je solliciteren? 
Sollicitatiebrieven met cv kunnen voor 4 november 2019 worden gestuurd naar elle@sport-expertise-
centrum.nl. Informatie over de functie is op te vragen via telefoonnummer [0412] 63 10 39 bij Olga Megens. 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 

 


