
 

 

 
Stichting Het Groninger Landschap is een bezielde organisatie die zich inzet voor het beschermen 
van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Groningen en het vergroten van het 
maatschappelijk draagvlak daarvoor. Het is onze ambitie om dicht bij het publiek te staan en met 

ons aanbod steeds sterker verankerd te raken in het bewustzijn van de samenleving. 
Vanwege vervanging in verband met pensioen zijn we op zoek naar een:  
 

Assistent Controller (32 uur per week) 
 

enthousiaste teamspeler met passie voor mensen en cijfers 

 
 
 
Wat ga je doen? 

 Voorbereiden, uitvoeren en opstellen periodieke rapportages waaronder financiële 

kwartaalrapportages, vermogenssamenstelling (effectenportefeuille) en prognoses;  

 Voorbereiden, uitvoeren en opstellen rapportages en dossiers ten behoeve van de begroting en 

jaarrekening conform richtlijnen en wettelijke bepalingen;  

 Actief meedenken over mogelijke verbetering op het gebied van de administratieve 

organisatie; 

 Verzorgen fiscale aangiften, uitzoeken fiscale vraagstukken, correspondentie belastingdienst; 

 Het periodiek controleren van de grootboek-, sub- en projectadministratie; 

 Aanleveren salarismutaties, controleren salarisverwerking, verwerking werkkostenregeling, 

controle premienota’s en uitkeringen; 

 Applicatiebeheer en optimaliseren inrichting AFAS financieel en AFAS HRM; 

 Vervangen van de administratief medewerker bij afwezigheid; 

 Fungeren als aanspreekpunt en ondersteunend aan de andere administratief medewerkers; 

 Vervangen van het hoofd van de afdeling bedrijfsvoering in geval van langdurige afwezigheid. 

 

Wie ben jij? 

Jij bent een enthousiaste persoonlijkheid met gevoel voor humor en kunt goed met mensen 
overweg. Je vindt het heerlijk om in de cijfers te duiken en analyses te maken. Je werkt accuraat 
en bent integer. Je kunt mensen met tact aanspreken op hun werk en gezamenlijk komen tot 

goede resultaten. AFAS kent geen geheimen voor jou, zowel in het gebruik als op het gebied van 
applicatiebeheer. 
 

Wat vragen wij? 

 HBO werk- en denkniveau bijvoorbeeld via een opleiding SPD, HEAO of accountancy; 

 Gedegen kennis op het gebied van fiscale regelingen op het gebied van omzetbelasting en 

loonbelasting; 

 Ervaring met het softwarepakket AFAS; 

 Gedegen kennis van Microsoft Excel; 

 Kennis of ervaring op het gebied van applicatiebeheer. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
Algemeen 
Het betreft eerst een arbeidsovereenkomst van een jaar, waarna bij tevredenheid van beide 
partijen de aanstelling wordt omgezet naar een vast dienstverband. De functie is ingeschaald in 

functieschaal 7 met een doorloop van € 3.280,38 tot maximaal € 4.484,90 per maand bij een 
fulltime dienstverband. De inschaling is afhankelijk van de werkervaring. De cao Bos en Natuur, 
ondernemingsdeel De Landschappen is van toepassing en kan worden ingekeken via www.vbne.nl. 
Meer informatie over Het Groninger Landschap is te vinden op www.groningerlandschap.nl.  
Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor een aanstelling.  
 
 

Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel? 
Dan ontvangen we graag een motivatiebrief met CV via sollicitatie@groningerlandschap.nl o.v.v. 
assistent controller. Reageren is mogelijk tot en met 14 augustus 2020. De eerste ronde 
gesprekken vinden plaats op 31 augustus 2020. De tweede ronde gesprekken vinden plaats op 3 
september 2020.  
Heb je nog vragen over de functie dan kun je contact opnemen met Sjoerd Vitters (hoofd 

bedrijfsvoering) 050-3135901. 
 

 

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld 

 

http://www.groningerlandschap.nl/
mailto:sollicitatie@groningerlandschap.nl

