
 

 

AmstelveenSport zet sport en bewegen in als middel, om bij te dragen aan een gezonde, sociale en vitale 
samenleving. Een enthousiaste groep medewerkers stimuleert alle inwoners van Amstelveen (momenteel 
93.000) tot sport en bewegen. Het werkveld van sport en bewegen is boeiend en dynamisch. Zo werken we 
in de wijken en vormen we een netwerk met onderwijs, sportverenigingen en organisaties op het vlak van 
welzijn en gezondheid. 
AmstelveenSport is sinds 2019 een verzelfstandigde BV, met als enig aandeelhouder de Gemeente 
Amstelveen en een omzet van zo’n 8 miljoen euro. 
 
Vanwege het vertrek van onze collega zijn wij op zoek naar een 
 

Senior Manager Finance 
30 - 34 uur per week 

 
De financiële afdeling bestaat, naast de Senior Manager Finance (vacature), uit de Controller en de 
medewerker Finance die beiden rapporteren aan Senior Manager Finance. 
 
Wat zijn je werkzaamheden? 
De Senior Manager Finance is de sparringpartner van de Directie en pakt daarbij de rol van strategische 
allrounder. In een steeds veranderende omgeving wordt van de Senior Manager Finance het volgende 
verwacht: 

- Als lid van het Strategisch MT ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het financiële beleid, je 
stuurt mee met een lange termijn focus en houdt rekening met de verschillende scenario’s vanuit 
financieel oogpunt die zich binnen het werkveld voordoen. 

- Je bent eindverantwoordelijk voor de in- en externe financiële managementrapportages, de 
begroting en de jaarrekening. Je stuurt aan op een effectieve uitvoering van de operationele 
processen en de vastlegging en verwerking van financiële gegevens. 

- De verschillende stakeholders zijn door de Senior Manager Finance voorzien van een gedegen 
onderbouwd inzicht in de financiële haalbaarheid en consequenties van plannen en investeringen, 
welke vervolgens zijn vertaald naar een begroting en budgetten. 

- De periodieke verslaglegging en realisatie van de jaarstukken, evenals de afstemming met de 
accountant, sluiten aan op de wettelijke kaders en uitgangspunten. 

- Je weet een netwerk op te bouwen binnen het werkveld en werkt samen met diverse financiële en 
fiscale specialisten die je kunt inzetten bij diverse vraagstukken. 

- Je neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en fungeert als 
sparringpartner op financieel gebied. 

- Binnen de afdeling Finance ben je verantwoordelijk voor het welzijn en de betrokkenheid van je 
medewerkers, dit uit zich in de aansturing, coaching en ontwikkeling. 

 
Wat breng je mee? 
Om de brede rol van de Senior Manager Finance goed uit te kunnen dragen, ben je analytisch onderlegd, 
heb je inzicht in politieke en bestuurlijke processen en ben je sterk in je schriftelijke en beleidsmatige 
communicatie. Daarbij heb je onder meer: 

- Ervaring in een soortgelijke management functie met het accent op verslaglegging, compliance en 
risicomanagement. 

- Ervaring met het opstellen, analyseren en doorvertalen van financiële managementrapportages, 
begrotingen en jaarrekeningen. 

- Minimaal een afgeronde (financiële) HBO opleiding, aangevuld met verdieping in vakinhoudelijke 
onderwerpen. 

- Ervaring binnen profit en non-profit organisaties is een pré. 

Naast bovenstaande ben je helder en scherp in je oordeelsvorming en weet je opvattingen met kracht en 
impact over te brengen. Je bent een bevlogen manager, zeer integer en op de hoogte van ontwikkelingen 
binnen je vakgebied en andere omgevingsfactoren. In de omgang ben je een betrokken en discrete collega 
met een goede dosis humor. 
 



 

 

Wat bieden wij? 
Wij bieden je een uitdagende en afwisselende baan in een sportief en gedreven team van 79 medewerkers. 
Wat betreft arbeidsvoorwaarden valt de functie onder de cao zwembaden en is ingedeeld in de bij 
AmstelveenSport gehanteerde managementschaal 13 met een maximum van € 6.521 bruto per maand bij 
een fulltime dienstverband van 38 uur per week. Je ontvangt 8% vakantietoeslag, 3% eindejaarsuitkering, 
een tegemoetkoming in reiskosten en we bieden je 27 vakantiedagen op jaarbasis. Tot slot hebben we een 
goede pensioenregeling en kan je op vrijwillige basis gebruik maken van diverse verzekeringen en 
voorzieningen. 
 
Ben je enthousiast geworden? 
Ben je geïnteresseerd en zie je uitdaging in deze functie? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Stuur je 
motivatie inclusief CV naar Frouke van Griensven - Senior Manager HR via 
f.vangriensven@amstelveensport.nl, onder vermelding van “vacature Senior Manager Finance”. 
Reageren op deze vacature kan tot en met 25 februari 2022, de gesprekken vinden plaats vanaf maandag 
28 februari 2022. 
Overlegging van een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste om aangenomen te kunnen 
worden. 
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