
 

  

 

 
 

 
 

Ben jij een financieel talent en zoek je een allround functie met veel afwisseling? 

Dan is dit jouw baan! 
 
SportUtrecht is op zoek naar een financieel medewerker voor 24 uur – 32 uur in de week.  
 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de financiële -en salarisadministratie.  
Tot jouw taken behoren onder andere: 

• debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, verwerken van facturen en het klaarzetten van betalingen;  

• de projectadministratie; 

• het maken van periodieke afsluitingen; 

• het opstellen van financiële rapportages, waaronder de jaarrekening; 

• het maken van forecasts/planningen.  
 
 
Onze nieuwe collega beschikt over:  

• MBO-bedrijfsadministratie (niveau 4) of HBO-bedrijfseconomie (HEAO Economie of SPD); 

• ruime recente ervaring in een soortgelijke functie en het werken met Exact Globe, Excel en Synergy is 
een pré; 

• ervaring met het werken in teamverband en zelfstandig; 

• kritische en oplossingsgerichte instelling (o.a. helder in procedures en daar ook streng in durven te 
zijn), goed analytisch vermogen en cijfermatig inzicht;  

• goede beheersing van de Nederlandse taal en is communicatief sterk.  
 
Wij bieden: 

• een afwisselende baan bij een jonge organisatie in ontwikkeling; 

• een organisatie die zich dagelijks inzet voor het bieden van ondersteuning op gebied van sporten en 
bewegen aan o.a. (top)sporters, sportaanbieders; 

• enthousiaste en sportieve collega’s die verantwoordelijkheid en teamgevoel belangrijk vinden; 

• een goed bereikbare kantoorlocatie in Utrecht met uitzicht op de grasmat van FC Utrecht; 

• een salaris, schaal 8 CAO-sport, 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband, 8% vakantietoeslag, 
bruto eindejaarsuitkering, tegemoetkoming ziektekosten en een bijdrage in het pensioen; 

• een aanstelling voor een jaar met uitzicht op vast dienstverband. 
 
Ben jij een echte aanpakker en vind jij het met jouw kwaliteiten een uitdaging om mee te bouwen aan 

SportUtrecht? Solliciteer dan en stuur je CV en motivatie voor 2 oktober naar 

personeelszaken@sportutrecht.nl. Meer weten? Bel met Marc Capello, business controller a.i., 06-44 92 

3783, mail naar marc.capello@sportutrecht.nl of kijk op www.sportutrecht.nl/over-ons. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, delen uiteraard wel. 

https://www.sportwerkgever.nl/wp-content/uploads/2020/08/CAO-Sport-2019-2020.pdf
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