
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Een daadkrachtige Manager Bedrijfsvoering

>

                Ben jij de spin in ons web, 
        dé operations guru met 
               sublieme efficiency skills?  



(0,8-1,0 fte)
Manager Bedrijfsvoering

De functie

Je bent verantwoordelijk voor het financiële en 
risicoperspectief van de Atletiekunie. Je stuurt 
de afdeling Financiën & Facilitair aan waarbin-
nen de financiële administratie, de leden- en 
personeelsadministratie, de kantoorautomati-
sering en facilitaire zaken zijn belegd. Vanuit je 
primaire verantwoordelijkheid voor een gezon-
de financiële huishouding sla je de brug naar de 
optimalisatie van de organisatie als geheel; het 
vergroten van de efficiëntie van interne werk-
processen en procedures. Je maakt deel uit 
van het managementteam dat de strategische 
koers ontwikkelt en hieraan uitvoering geeft. 
Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen 
directeur en bent tevens zijn sparringpartner. 
Daarnaast heb je nauw contact met de penning-
meester van het bestuur over het te voeren en 
gerealiseerde financiële beleid. Je bent in staat 
om met vele diverse stakeholders te schake-
len en krijgt energie van het ondersteunen van 
managers en projectgroepen vanuit jouw vak-
gebied. Je bent een spin in het web en in staat 
(on)gevraagd advies te geven aan de business. 
Ook initieer en manage je de uitvoering van 
organisatieveranderingen, ondersteund door 
business cases. 

Wil je jouw tentakels voelbaar 
aanwezig laten zijn binnen onze 
gehele organisatie, met bakken 
energie en een kloppend ict hart?

>

De organisatie

De Atletiekunie is de overkoepelende organisa-
tie in Nederland voor atletiek en de daaronder 
vallende loopsport. Tot de kerntaken behoren het 
ondersteunen van verenigingen en loopgroepen, 
het reguleren van wedstrijden en het organiseren 
van het topsportprogramma. Met  ruim  300 aan-
gesloten verenigingen, 80 loopgroepen en meer 
dan 2100 loopevenementen per jaar behoort de 
Atletiekunie tot de grootste sportbonden van 
Nederland. Ook is de Atletiekunie de drijvende 
kracht achter www.Hardlopen.nl, waarmee de 
bond haar maatschappelijke verantwoordelijk-
heid invulling geeft. Al deze partijen worden be-
diend vanuit het bondsbureau dat is gevestigd 
op Papendal. 

De Atletiekunie is een organisatie die sterk in 
beweging is, teneinde haar positie te verster-
ken in het veranderende sportlandschap waar 
geldstromen onder druk staan en steeds meer 
Nederlanders ongebonden sporten. In dat brede 
perspectief zijn we op zoek naar een manager 
die de uitdaging aan wil gaan om deze dynami-
sche sportbond financieel gezond te houden, 
onze toegevoegde waarde de komende jaren 
verder te vergroten.
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      Wij / wat bieden wij jou

Een leuke en uitdagende functie bij een grote Ne-
derlandse sportbond. Het betreft een functie van 
32-38 uur per week met goede arbeidsvoorwaar-
den en salariëring in schaal 11-12 conform de CAO 
Sport. Standplaats is het Nationaal Sportcentrum 
Papendal 

Enthousiast geworden? 

Dan maken we graag kennis met je! 

Stuur dan een schriftelijke motivatie en CV voor 
21 november 2022 naar Frank Koomen, 
frank.koomen@atletiekunie.nl. Tevens kun je 
met Pieke de Zwart (algemeen directeur) 
contact opnemen voor meer informatie via 
telefoonnummer 06-11398682.

               Taken

• Doorontwikkelen van het financiële & 
 fiscale beleid
• Regie voeren in het proces van de totstand-
 koming van de begroting en jaarrekening
• Opstellen en toelichten van de diverse 
 rapportages
• Aanvragen en verantwoorden van subsidies
• Signaleren van financiële, fiscale en bedrijfs- 
 voeringsrisico’s 
• Optimaliseren van de ledenadministratie, 
 contributiestructuur en kantoorautomatisering
• Aansturen van de medewerkers (4 Fte) op de  
 afdeling
• Bijdragen aan de strategie- en beleids-
 ontwikkeling van de Atletiekunie

                Profiel

• In het bezit van een bedrijfseconomische 
 opleiding op hbo/wo-niveau
• Je hebt circa 3-5 jaar relevante werkervaring
• Goede fiscale kennis (BTW, LB, IB47 en 
 sociale wetgeving)
• Affiniteit met IT en kantoorautomatisering
• Uitstekende analytische en communicatieve  
 vaardigheden
• Weet de vertaalslag te maken tussen cijfers  
 en doelstellingen
• Durft out-of-the-box de toekomst in te kijken
• Een hands-on mentaliteit én een strategische  
 visie
• Sterke persoonlijkheid, kritisch, vasthoudend  
 en proactief
• zoekt naar verbinding met andere 
 sportbonden

             Samen
                  zijn wij 
             atletiek! 


