
 

 
 

Weet je dat 1 op de 10 Amsterdammers zich ernstig eenzaam voelt? En dat deze 

problemen vaak samengaan met problemen thuis, een tekort aan financiële middelen en 

gezondheidsklachten? Jij kan een bijdrage leveren aan het aanpakken van deze problemen 

door op een hoger niveau onze organisatie financieel fit te houden. 

Stichting De Sociale Maatschap is de partner voor maatschappelijke 

dienstverlening in Amsterdam. Het is de koepelstichting voor de 

stichtingen Doras, PuurZuid en Florijn Civiel Bewind. Wij bieden 

ondersteuning en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, 

uitgaand van hun eigen kracht, talenten en met respect voor ieders 

eigenheid: iedereen doet ertoe en heeft recht op kwaliteit van leven! 

Voor ons leuke team zoeken wij:  

 

Assistent (Business) Controller 

(28 - 32 uur per week) 

 
Bij ons is iedereen uniek en iedereen anders. Ook jij bent welkom! 

 
Als Assistent Business Controller ben jij de schakel tussen onze financieel administratieve 
toppers, die jij coördineert, en de controller (ook een topper). Daarnaast ben jij het 
aanspreekpunt waar medewerkers en managers met hun vragen terecht kunnen. 
Je houdt je bezig met het financiële beleid van onze organisatie en je brengt, na het 
analyseren van de financiële cijfers én de bedrijfseconomische behoeften, op een heldere 
en begrijpelijke manier verslag uit. Op deze manier komt jouw management informatie 
tijdig en correct bij de budgethouders. Je draagt zorg voor een transparante financiële 
administratie en volgt veranderende wet- en regelgeving op de voet zodat jij jouw 
stakeholders van juiste, up-to-date, informatie kunt voorzien. Niet alleen het informeren, 
maar ook het implementeren behoort tot een van je taken. Je maakt nieuwe procedures en 
bewaakt deze. Je doet dit alles voornamelijk vanaf je uitvalsbasis op het Hagedoornplein in 
Amsterdam-Noord. 
 
Andere werkzaamheden die bij deze droombaan horen: 

• Ondersteunen van de controller bij Planning & Control; 

• Bewaken van de financiële positie van de organisatie; 

• Ontwikkelen en beheren van het subsidieregister; 

• Prognoses opstellen en nacalculaties uitvoeren; 

• Voorbereiden van de begroting, rapportages en de jaarrekening. 
 

 
 

https://desocialemaatschap.nl/doras/
https://desocialemaatschap.nl/puurzuid/
https://desocialemaatschap.nl/florijn-civiel-bewind/


 

 
Heb jij: 

• 28 tot 32 uur in de week over? 

• HBO werk- en denkniveau? 

• Kennis van administratieve processen, organisatie en wetgeving? 

• Sterk analytisch vermogen? 

• Oog voor detail en een nauwkeurige werkwijze? 

• Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden? 
 
En ben jij: 

• Een Excel wizard en kan je werken met Exact online en Blue10? 

• Stressbestendig en flexibel, ook onder een hoge werkdruk? 

• Proactief en ondernemend? 

• Integer en weet je hoe je met vertrouwelijke informatie om moet gaan? 

• Een goede planner, zodat jij alle ballen hoog kunt houden? 
 

Dan maken wij graag kennis met je!  

 
Dit krijg je allemaal bij ons: 

• Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van  

€ 2.763,- en een maximum van € 3.864,- bruto per maand op basis van een fulltime 

dienstverband (36 uur).  

• Individueel Keuze Budget. Dit is ruim 18,5% van je bruto loon dat je zelf kan 

omzetten naar extra geld of vrije dagen. 

• Individueel Loopbaanbudget dat je kan gebruiken voor een opleiding of activiteit 

waar jij energie van krijgt. 

• Lidmaatschap bij CultuurWerkt! 

• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging. 

• Werktijden die in overleg kunnen worden bepaald; wel zo prettig. 

• En heel belangrijk: gezellige collega’s en een team waarin jouw ontwikkeling centraal 

staat. 

 
Informatie en sollicitatie: 
Ben je enthousiast? Yes! Reageer vóór 9 december 2020 met je CV én motivatiebrief via 
solliciteren@desocialemaatschap.nl.  
 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Patrick 
Laan, Controller (06 – 4608 2072). 
 
Leuk je binnenkort te ontmoeten! 
  
Deze vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten de voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs 
gesteld. Kijk op onze website voor meer informatie. 

mailto:solliciteren@desocialemaatschap.nl
https://doras.nl/

