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Vacature Manager financiën   
 
Wil jij je inzetten voor een dynamische, bevlogen en groeiende evangelische kerk? Ben je een betrokken christen 
die met passie God en Zijn gemeente wil dienen? Heb jij leidinggevende vaardigheden en heb je plezier in het 
maken van financiële analyses en rapportages? Gaat jouw hart sneller kloppen bij het doelmatig inrichten en 
verbeteren van processen die je ondersteunt met hedendaagse ICT-middelen? Dan is deze vacature echt iets 
voor jou! 
 
Wij zoeken per direct een: 
 
Manager financiën   
(8 - 12 uur per week) 
 
Over de Schuilplaats 
De Schuilplaats is een dynamische, bevlogen en groeiende evangelische kerk voor Ede en omstreken, een 
geestelijk thuis met impact op het leven van jong en oud. Het is een plek om te ontmoeten, te leren en te 
groeien om Jezus Christus na te volgen. De kerk is er niet voor zichzelf. De Schuilplaats heeft in haar missionaire 
opdracht een positieve invloed op de samenleving in Ede en regio. 
 
Wat ga je doen? 
Als manager financiën zorg je ervoor dat we kunnen rekenen op een betrouwbare en up-to-date administratieve 
organisatie en adequate financiële informatie. De financiële processen heb je doelmatig ingericht. Je werkt met 
hedendaagse ICT-middelen om dit te faciliteren. Dit alles doe je met een gemotiveerd vrijwilligers team die je 
coachend begeleidt en stimuleert. Waar nodig betrek je vrijwilligers met expertise uit de gemeente die jou en 
jouw team verder kunnen helpen om de  verantwoordelijkheden optimaal te kunnen uitvoeren. 
Je adviseert en ondersteunt het leiderschapsteam en het bestuur van de De Schuilplaats in haar 
verantwoordelijkheid om als goed rentmeester om te gaan met de toevertrouwde middelen. Door jouw analyses 
en rapportages kunnen we de gemeenteleden informeren over de financiële stand van zaken van de 
Schuilplaats. Met de gevraagde en ongevraagde adviezen die je geeft zijn we goed in staat om de juiste keuzes 
maken. Ook worden we door jouw kritische blik en vindingrijkheid gestimuleerd om zorgvuldig, efficiënt en 
effectief om te gaan met onze uitgaven en investeringen.  
Daarnaast ben je in samenspraak met de andere gemeenteleiders actief in het opzetten en uitvoeren van 
strategische plannen om de betrokkenheid en de inkomsten vanuit de gemeente te vergroten. Hierdoor kunnen 
we onze (missionaire) verantwoordelijkheid als gemeente blijven voortzetten en ook doen groeien. Je bent 
hierin proactief en creatief. 
 
De ideale kandidaat: 
beschikt over een afgeronde, relevante Hbo-opleiding aangevuld met meerjarige werkervaring; 
heeft aantoonbare leidinggevende kwaliteiten (motiveren, inspireren en organiseren) bij voorkeur in een 
vrijwilligersorganisatie; 
heeft ervaring met financiële rapportages en het opstellen van een jaarrekening; 
heeft ervaring met geautomatiseerde gegevens verwerking; 
weet alles van administratieve processen, procedures en relevante wetgeving; 
combineert vakbekwaamheid met scherp financieel inzicht; 
leeft en werkt vanuit het christelijk geloof en kan zich helemaal vinden in onze missie en visie; 
onderschrijft de identiteit van de Schuilplaats en laat dit zien in zijn/haar levenswandel; 
is lid van de Schuilplaats of sluit zich aan bij de Schuilplaats en is bereid te verhuizen naar de regio Ede. 
Wat wij je bieden: 
 
Een uitdagende functie met veel ruimte voor jouw inbreng; 
Een unieke kans om actief betrokken te zijn bij de opbouw van de Schuilplaats; 
Een plezierige werksfeer, waar openheid en samenwerken centraal staan; 
De kans om je persoonlijk te ontwikkelen; 
Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren; 
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Naast een leuke werksfeer in een dynamische kerk, bieden wij een goed arbeidsvoorwaardenpakket en een, bij 
deze functie passend, salaris dat mede afhankelijk is van leeftijd, opleiding en werkervaring. 
 
Praktische info 
De werkzaamheden worden verricht vanuit De Schuilplaats in Ede. De overige uren kunnen in overleg flexibel 
worden ingezet. 
 
Direct solliciteren 
Enthousiast geworden? Wij horen graag waarom je bij de Schuilplaats wil werken. 
Mail je cv voorzien van een motivatie in pdf vóór vrijdag 29 april naar robertbron@schuilplaats.net onder 
vermelding van ‘vacature manager financiën’. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 9 mei.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kun je bellen of mailen met Robert Bron. Tel: 0318-650054. E-mail: 
robertbron@schuilplaats.net 
Een profiel van de functie is op aanvraag beschikbaar. 
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