In verband met de uitvoering van de dienstverlening van het Leerbedrijf Financieel Vitaal is Huis voor
de Sport Groningen ieder studiejaar voor de periode (sept.- feb. of feb.-jul.) op zoek naar een

Financieel manager Leerbedrijf (M/V)
(39 uur p/w)
Algemene informatie
Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve, gezonde leefstijl in de provincie. De
organisatie wil Groningers in beweging brengen en houden door het ontwikkelen en organiseren van
sport- en beweegprojecten. Dit doet Huis voor de Sport Groningen lokaal op zowel beleids-,
coördinerend- als uitvoerend niveau. De organisaties die worden ondersteund zijn gemeenten,
sportverenigingen, bedrijven en onderwijsinstellingen.
Huis voor de Sport Groningen heeft een speciale dienstverlening voor sportverenigingen, Leerbedrijf
Financieel Vitaal. Sportverenigingen kunnen financieel administratieve werkzaamheden waaronder
de boekhouding en contributie-inning en administratie uitbesteden aan het Leerbedrijf. In
samenwerking met het Noorderpoort en de Hanzehogeschool ondersteunen wij met behulp van
studenten verschillende sportverenigingen. Op deze manier neemt het Leerbedrijf Financieel Vitaal
grote klussen uit handen van de verenigingsvrijwilligers.
Wat houdt de functie in?
Als financieel manager sta jij aan het roer van het Leerbedrijf. Je geeft leiding aan een groep MBO
studenten van het Noorderpoort afdeling zakelijke dienstverlening en je zorgt voor een goede
afwikkeling van de financieel administratieve processen. Daarnaast heb je regelmatig contact met de
sportverenigingen. Het is een unieke en leerzame ervaring met een divers takenpakket.
Taken
De financieel manager Leerbedrijf is onder meer met de volgende taken belast:
- leidinggeven aan een groep MBO studenten van het leerbedrijf;
- verzorgen van een goede inrichting van de financiële en administratieve processen;
- controle van de boekhoudingen;
- meedenken in de verdere ontwikkeling van de dienstverlening;
- onderhouden van contacten met penningmeesters van de sportverenigingen;
- rapporteren over de voortgang.
Wat vragen wij?
Wij verwachten van de financieel manager Leerbedrijf dat hij/zij:
- een financiële HBO-opleiding volgt;
- affiniteit heeft met sport en boekhouden;
- nauwkeurig, cijfermatig, oplossings- en resultaatgericht is;
- communicatief vaardig is;
- ervaring binnen het verenigingsleven is een pré.
Wat bieden wij?
Huis voor de Sport Groningen is een organisatie met zo’n 70 relatief jonge medewerkers. Wij bieden
een stageplaats in de financiële- en sportsector. Dat biedt perspectief voor de toekomst want je bouwt
relevante werkervaring op en vergroot je netwerk! Daarnaast bieden wij jou de mogelijkheid om de
Basistraining Opleiden in de Beroepspraktijk van Ecabo te volgen die wij volledig vergoeden. Voor de
werkervaringsplaats wordt een onkosten- of reiskostenvergoeding toegekend. De aanstelling wordt in
eerste instantie verleend voor een half jaar. Daarna bestaat de kans dat de functie gecontinueerd
wordt in de vorm van een vakantiebaan.
Meer informatie?
Neem contact op met Bas van de Kant, van Huis voor de Sport, tel. 06-26975251 / 050-8700100 of
mail naar b.vandekant@hvdsg.nl
Interesse?
Reageer dan zo snel mogelijk door een e-mail (met motivatie en CV) te sturen naar Bas van de Kant:
b.vandekant@hvdsg.nl

Huis voor de Sport Groningen, Laan Corpus den Hoorn 100-7, 9728 JR Groningen
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