Parttime Financieel Manager
Planning & Control

De VerbroederIJ is een bijzondere ontmoetingsplek in Amsterdam-Noord aan het
IJ voor de buurt en met de buurt: een café-restaurant, een zaal voor
programmering en commerciële verhuur, een buurtmoestuin en een stadsstrand
ineen. Je kunt er genieten van een drankje, lunch of diner met wIJds uitzicht. Er
wordt een grote variëteit aan zowel sociale als commerciële activiteiten
georganiseerd en er is ruimte voor buurtbewoners om zelf iets te organiseren.
De VerbroederIJ is een sociale onderneming bestaande uit een B.V. en een
stichting. In de B.V. vindt de horeca-exploitatie plaats en vanuit de stichting
worden de maatschappelijk activiteiten geïnitieerd; evenals het pand en terrein
onderhouden met moestuinen, een bloemenlint, twee varkens en de speeltuin.
Het is daardoor een plek voor vele vrijwilligers en mensen met zeer diverse
achtergronden om te komen werken. Bij De VerbroederIJ is iedereen welkom.
Financieel manager (m/v) 8 uur per week
Binnen de B.V. zoeken wij een financieel manager die op strategisch niveau kan
meedenken en meesturen. Je hebt een kritische blik, een prettige positieve
energie en sterke analytische vaardigheden. Je hebt een duidelijke visie op het
verder ontwikkelen en professionaliseren van de organisatie. Ga jij een sturende
rol niet uit de weg om veranderingen door te voeren? En bruis je van
enthousiasme om een startende sociale onderneming naar de volgende fase van
professionalisering te leiden?
Het is jouw taak om samen met het administratiekantoor en de juiste tools de
financiële cijfers boven tafel te halen en te interpreteren, zodat we daarmee de
bedrijfsvoering proactief kunnen sturen. Je neemt deel aan het Management
Team. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie,
begrotingen, HR financiën en Jaarrekeningen. De boekhouding wordt uitbesteed
aan een extern boekhoudkantoor.
In de functie:

● Verzorg en coördineer je de financiële planning & control-cyclus met de

bijbehorende interne en externe financiële verantwoordingen waaronder
de begroting, periodieke rapportages, jaarrekening, omzetbelasting en
vennootschapsbelasting.
● Maak je financiële rapportages en analyses (vanuit Visionplanner) en geef
je proactief advies over financiën en bedrijfsvoering.

● Bewaak je een goed functionerende administratie, door het uitvoeren van
controles.
● Je verzorgt de betalingen, checkt facturering en zorgt voor cash-flow
management.
● Zorg je voor helder overzicht van personeelskosten en ben je
verantwoordelijk voor HR financiën zoals salarisonderhandelingen en
contacten met payroll- en uitzendbureaus.
Jouw profiel



Je hebt een HBO afgeronde studie bedrijfseconomie of vergelijkbaar;



Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring;



Je hebt kennis van interne bedrijfsprocessen, boekhoudsystemen en Excel;



Je hebt een onafhankelijke mening en kunt anderen overtuigen;



Je bent ondernemend en flexibel en hebt kennis van horeca-sector;



Je bent een teamspeler en krijgt energie van de combinatie van sociale en
commerciële uitdagingen.

Ons aanbod
We bieden een afwisselende functie voor 8 uren per week. Deze uren kun je
flexibel inzetten.
Je werkt in een organisatie met korte lijnen, maar er wordt wel zelfstandigheid
verwacht.
Meer weten?
Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met: Tania Spaans 06 - 40
14 18 33
Reageren?
Herken je jezelf in dit profiel?
Neem dan contact op. Wij ontvangen graag je CV en korte motivatie op
werken@deverbroederij.nl

