
 

 

Stichting Netwerk is dé organisatie voor welzijnswerk in Hoorn.  
Wij verbinden mensen, versterken eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot worden. 

Samen met inwoners, vele vrijwilligers en andere organisaties bouwen wij aan een sociale 
stad: leefbaar, veilig en met gelijke kansen voor iedereen.  

Met de inzet van onze deskundige en betrokken medewerkers kunnen inwoners, jong en oud, hun 
talenten ontdekken en ontwikkelen, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving.  

Hierbij hebben wij extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Door onze wijkcentra, poppodium Manifesto en de stadsspeeltuin staan we dicht bij de Hoornse 

inwoners. Meer informatie is te vinden op: www.netwerkhoorn.nl 

 

Wij zijn op zoek naar een  

Assistent Controller 
Voor 28 - 36 uur per week 

 
Ben jij een enthousiaste en professionele expert op het gebied van boekhouding, en kun je ook 
goed samenwerken? Ben je op zoek naar een functie in een dynamische omgeving in een 
organisatie die er toe doet? Dan zijn wij op zoek naar jou.  
 
Wat ga je doen?  
Het team bedrijfsvoering bestaat uit vijf personen. Als assistent-controller ben je de rechterhand 
van het hoofd bedrijfsvoering/controller.  
Je bent verantwoordelijk voor de administratieve organisatie, de salarisadministratie en het 
beheren van geldstromen. Je zorgt voor een betrouwbare, volledige vastlegging van administratie-
en sturingsinformatie en levert deze tijdig en correct aan. Je rapporteert aan het hoofd 
bedrijfsvoering/controller en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Je denkt hierbij out of the box 
en komt met nieuwe ideeën.  
  
Je houdt je dus bezig met : 

 Uitvoering geven aan de dagelijkse werkzaamheden op de administratie 

 Het verzorgen van sturingsinformatie aan het MT 

 Het verbeteren en automatiseren van de financiële processen en het applicatiebeheer van 
de gebruikte software. 

 Ondersteunen bij (en op den duur zelfstandig kunnen opstellen van) de 
begroting/jaarrekening, tussentijdse cijfers en balansspecificaties 

 De controle op de output van de salarisadministratie. 
 
 
 
 
 

http://www.netwerkhoorn.nl/


Je hebt: 

 Een afgeronde HBO accountancy (of vergelijkbare opleiding)  

 Brede kennis van financiële administratieve processen en een sterk boekhoudkundige 
achtergrond  

 Werkervaring in een vergelijkbare functie 

 Uitstekende kennis van Excel 

 Kennis van geautomatiseerde systemen, salaris-, en boekhoudprogramma’s. Ervaring met 
AFAS en King is een pré. 

 Goede communicatieve vaardigheden en een zelfstandige, proactieve en flexibele houding. 
 

Wat bieden wij je? 

 Een uitdagende functie in een prettige werkomgeving 

 Informele werksfeer 

 Salariëring conform de CAO Sociaal werk, schaal 7 (maximaal € 3.494,- op basis van 36-
urige werkweek) en een eindejaarsuitkering van 8,3 % 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

 Functie per direct, voor de duur van een jaar, met uitzicht op verlenging. 
 

We ontvangen je sollicitatie graag vóór 16 december via vacature@netwerkhoorn.nl 
De gesprekken zullen waarschijnlijk worden gehouden in de week van 4 januari 2021. 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Zarmeen Bibi, Teamleider Financiële 
Administratie, tel. 06-11304932.  
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