
  

        

 

 

Functie: Manager Financiën en Bedrijfsvoering  

Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland (landelijk bureau) 
 

Locatie:  Amsterdam 

Branche: Non Profit, Sport, Cultuur 

Omvang: 32-36 uur per week 

 

 

 

Als manager Financiën en Bedrijfsvoering ben je eindverantwoordelijk voor de financiële en 

bedrijfsmatige aansturing van de organisatie en het team financiën & bedrijfsvoering. Je werkt samen 

met een klein financieel team aan: betrouwbare financiële strategie en administratie, planning & 

control, bedrijfsvoering/automatisering. Je signaleert risico’s en kansen in de financiële 

bedrijfsvoering, bent strategisch gesprekspartner en duikt ook in de uitvoering en details. Je maakt 

onderdeel uit van het strategisch beraad en rapporteert rechtstreeks aan de directeur. 

Taken voor Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland 

• Ontwikkelen en bijsturen van strategisch operationeel en financieel meerjarenplan en 

jaarplannen op basis van de Agenda 2018+. 

• Evaluatie van bestaande administratieve organisatie/business model en mogelijk ontwikkelen 

van alternatieven. Gericht op een toekomstbestendige optimale controle van operationele en 

financiële risico’s. 

• Optimalisering van financiële processen, uitvoering van de planning & control cyclus en 

toetsing van risico’s. 

• Opstellen van financiële management – en sturingsrapportages ten behoeve van het landelijk 

bureau, de stedelijke en provinciale fondsen, subsidieverstrekkers en bedrijvenpartners. 

• Financiële input bij opstellen subsidieaanvragen, rapportages en verantwoordingen overheid en 

sponsordeals/proposities bedrijvenpartners. 

• Verantwoordelijk voor automatisering/ICT beheer (functioneel, applicatie en technisch). 

• Monitoring en ondersteuning budgetbeheersing interne collega’s. 

• Aansturing en ondersteuning bij opstelling jaarrekening en samengevoegde jaarrekening. 

• Aansturing financiële team. 

• Advisering Raad van Toezicht. 

Taken voor de Stedelijke en Provinciale fondsen 

• Het bieden van financieel advies en ondersteuning aan de fondsen samen met de interne 

relatiemanagers.  

• Controle en aansluiting financiële administraties van de fondsen. 

 

Wie zoeken wij?  

Een ondernemende en bedrijfsmatige manager met ruime ervaring in financieel management en die 

gelooft in de kracht van sport en cultuur voor kinderen.  

Een gedreven persoonlijkheid die op een mensgerichte manier een team aanstuurt en de lijnen uitzet. 

Een initiatiefrijke collega, resultaat- en servicegericht, pro-actief en nauwkeurig werkend.  

Herken jij jezelf hierin? Dan is deze job voor jou.  
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Welke opleiding, kennis en ervaring vragen wij? 

• Academisch werk- en denkniveau met bedrijfseconomische,  financiële, accountancy 

achtergrond.  

• Breed financieel onderlegd. 

• Vijf tot tien jaar relevante werkervaring (bewezen track record). 

• Ervaring met en kennis van Facilitair & ICT (AFAS, Microsoft office pakket, 

Office365/Sharepoint, White Vision),  

• Kennis en ervaring met RJ650. 

• Aantoonbare ervaring met aansturen van teams. 

 

Wat bieden wij?  

Je komt werken in een enthousiast en hardwerkend team (13 FTE). We bieden aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden (onder verwijzing naar cao sport) en een prettige sfeer. We hebben een 

collectieve pensioenregeling. Het betreft een tijdelijk dienstverband. Bij goed functioneren wordt deze 

omgezet naar vast dienstverband.   

We werken met korte lijnen waarbij resultaatgerichtheid en samenwerking centraal staan en hand in 

hand gaan met no-nonsense en maatschappelijke betrokkenheid. 

Organisatieprofiel: 

1 op de 9 kinderen in Nederland (378.000) leeft in gezinnen waar te weinig geld is om de contributie 

van een sportclub of lessen op het gebied van cultuur te betalen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft 

die kinderen en jongeren een kans om hier tóch aan mee te doen en betaalt rechtstreeks de contributie 

van de sportvereniging en de sportattributen, of de hiphop, gitaarlessen en materiaal. Kinderen mogen 

namelijk niet de dupe zijn van de financiële thuissituatie. We helpen jaarlijks meer dan 70.000 kinderen 

en groeien de afgelopen jaren hard.  

Het landelijk bureau is gevestigd in Amsterdam en ondersteunt en faciliteert op dit moment 56 

aangesloten fondsen in het land die samenwerken met ruim 250 gemeenten en 8.000 intermediairs 

die de aanvragen voor de kinderen doen. Jeugdfonds Sport & Cultuur is publiek/privaat gefinancierd 

(80-20) op lokaal en landelijk niveau. Het Rijk, gemeenten, bedrijvenpartners en fondsen dragen bij. 

In totaal is de omzet rond de 20 mln. Euro. Er worden vernieuwende sport- en/of cultuurprojecten 

voor kinderen en jongeren opgezet met diverse partners.  

We werken met een gezamenlijk aanvraag- en financieel systeem en een samengevoegde 

jaarrekening. Hierdoor kunnen we transparant rapporteren aan onze partners. We hebben de ANBI 

status en CBF erkenning.  

 

 

Reageer GRAAG uiterlijk 31 augustus schriftelijk met CV en korte motivatie naar: 

sollicitatie.nederland@jeugdfondssportencultuur.nl 

Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van het selectieproces. Tevens dient voor 

aanstelling een Verklaring Omtrent het Gedrag overhandigd te worden. 
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