
Controller Stichting Welzijn Diemen    

Stichting Welzijn Diemen is een ambitieuze en stabiele organisatie die een gedegen koers 
vaart. Met de gemeente Diemen als opdrachtgever zet de stichting zich in voor het welzijn 
van alle Diemenaren. De organisatie heeft drie buurtcentra, een innovatief tussen- en 
naschools aanbod en een groot aanbod activiteiten voor senioren. Daarnaast zetten de 
buurtsportcoaches en jongerenwerkers zich in voor een vrijetijdsaanbod en een gezonde 
levensstijl voor alle Diemenaren. 

Wij zijn momenteel op zoek naar een Controller voor 24 uur per week. 

Taken/verantwoordelijkheden 

 Het zelfstandig uitvoeren van de grootboekadministratie, crediteuren- en 
debiteurenadministratie en het verantwoordelijk zijn voor de voortgangs- en 
kwaliteitsbewaking hiervan.  

 Het verwerken van financiële mutaties in WebCash. 

 Het aanleveren van gegevens aan de externe salarisverwerker. 

 Het voorbereiden en uitvoeren van periodieke financiële rapportages. 

 Je adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd op financieel gebied. 

 Je zorgt voor de planning en control cyclus. 

 Je zorgt voor het voorbereiden van de jaarstukken ten behoeve van de jaarrekening 
en meerjarenplannen. 

 Je bent aanspreekpunt voor de externe accountant. 

 Je bent verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de administratieve 
organisatie en interne beheersing. 

Wat zoeken wij in iemand? 

 Ervaring en zelfstandigheid 

 Een nauwkeurig en analytisch vermogen 

 Je handelt proactief, bent georganiseerd en hebt een probleemoplossende aanpak 

 Je reageert alert op afwijkingen in cijfers waarmee gewerkt wordt 

 
Welk profiel willen we graag in onze organisatie? 

Een ervaren Heao’er met relevante werkervaring met de verwerking van financiële 
administraties. Iemand die zeer nauwkeurig te werk gaat en goed cijfermatig inzicht heeft. 

Wij zijn geen grote organisatie dus hebben geen systemen die het denken voor ons doen. 
Iemand die goed begrijpt wat er achter handelingen schuilt en waarom dat zo is, is ons 
daarom heel waardevol. 

 

 



Wat bieden wij? 

 Een uitdagende functie, in een organisatie met enthousiaste en betrokken 
medewerkers. 

 Een aantrekkelijk salaris en arbeidsvoorwaarden conform onze CAO. 

 Een tijdelijk contract met mogelijkheden tot een vast contract. 

Geïnteresseerd ? 

Als jij jezelf hierin herkent willen wij jou graag leren kennen. Stuur je CV met motivatie voor 
25 juli a.s. naar i.wells@welzijndiemen.nl. 

 


