Vacature Financieel Controller

...omdat ieder mens kostbaar is

Mercy Ships geeft gratis operaties aan kansarme mensen in Afrika op het ziekenhuisschip
'Africa Mercy', omdat ieder mens kostbaar is. We doen dat vanuit een duidelijke missie:
in navolging van Jezus hoop geven en genezing brengen. Dit doen wij jaarlijks met
1.200 vrijwilligers. Mercy Ships Holland verwerft de nodige fondsen en vrijwilligers
voor het werken verzorgt de logistiek en inkoop vanuit de havens van Rotterdam.

In verband met het vrijkomen van deze functie zijn we op korte
termijn op zoek naar een:

Financieel Controller (0,4 FTE) (m/v)
Het profiel
In deze functie ben je eindverantwoordelijk voor de financiële administratie.
Als zodanig ben je ook vraagbaak voor de directie.
Wat ga je doen?
● Je verricht alle voorkomende administratieve werkzaamheden
● Je verzorgt de maandelijkse financiële rapportage aan de directie en
de internationale organisatie
● Je stelt de jaarbegroting op na overleg met de verschillende afdelingen
● Je maakt de conceptjaarrekening
● Je verzorgt de salarisadministratie
● Je beheert toegezegde legaten en erfenissen
Wat breng je mee?
● Je hebt ervaring in een soortgelijke functie
● Ervaring in de (christelijke) goede doelen wereld is een pré;
● Je bent bekend met de christelijke markt;
● Je bent in staat volledig zelfstandig te werken
Wat bieden wij?
● Een jong en gemotiveerd team die de bijzondere missie van Mercy Ships wil omzetten in een beweging;
● Een jaarcontract dat na voldoende resultaat wordt omgezet in een vast contract;
● Honorering is afhankelijk van ervaring en mogelijkheden.

Geïnteresseerd?
Neem vrijblijvend contact op met de huidige administrateur Dik den Hollander via
dik.denhollander@mercyships.nl of bel: 06-51999020. Kijk voor meer informatie over Mercy Ships op
www.mercyships.nl.
Ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief en CV dan vóór 18 augustus 2017 naar Netty Baan via
netty.baan@mercyships.nl. I.v.m. de vakantieperiode zullen gesprekken pas eind augustus plaatvinden.
We zien uit naar je reactie!

