
 

Sport-ID – het sportbedrijf van de gemeente Doetinchem – 

ondersteunt de sportverenigingen en de individuele sporters in 

deze gemeente. Sport-ID ontwikkelt activiteiten en programma’s 

die sport, bewegen, welzijn en een gezonde leefstijl van de 

inwoners stimuleren. Daarnaast verzorgen we het beheer en de 

exploitatie van zwembad Rozengaarde (inclusief SkyZone) en de 

gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen. 

 

Financial controller (32 uur)  
Sociaal/ Communicatief/ Zelfstandig/ Servicegericht/ Zorgvuldig 

Ben je toe aan een volgende loopbaanstap en wil jij je snel ontwikkelen? Kom dan werken als financieel controller bij 

Sport-ID! In deze rol ben je onze financieel controller en coördineer je de werkzaamheden voor de financiële afdeling. 

Uiteraard word je hierbij goed en persoonlijk begeleid en zijn er ruime ontwikkelmogelijkheden.  

Wat ga je doen? 

• Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding (Twinfield) en rapportages; 

• Je bent verantwoordelijk voor alle overige financiële processen; 

• Je krijgt veel vrijheid om het in te regelen zoals jij wilt; 

• Je stelt de jaarrekening op; 

• Je werkt nauw samenwerking met de manager bedrijfsvoering en de verschillende afdelingen; 

• Optimalisatie automatisering van financiële processen rondom toegang en verhuursystemen; 

• Data gedreven analyses maken; 

• Ondersteunen bij nieuwe kansen die zich binnen ons domein zich voordoen. 
 

Wat vragen we van jou? 

• Een relevant HBO-diploma (Finance & Control of Accountancy) werkervaring in een soort gelijke functie is een pré; 

• Sterke analytische vaardigheden en houdt van een uitdaging; 

• Je bent proactief, nauwkeurig en initiatiefrijk; 

• Je bent zelfstandig, maar ook een teamspeler; 

• Een goede beheersing van Nederlandse taal in woord en schrift. 
 
Wat bieden wij? 

• Een gevarieerde baan in een jonge en sportieve omgeving; 

• Ruimte om je verder te ontwikkelen; 

• Goede arbeidvoorwaarden en salaris conform CAO WIZZ afhankelijk van ervaring schaal 8 of 9. 
 

Enthousiast of nieuwsgierig? 

Ron Nijkamp, Manager Bedrijfsvoering & Control van Sport-ID | Sportbedrijf Doetinchem kan je meer vertellen over 

deze functie. Bel hem gerust via 0314 330991 of mail naar  ron.nijkamp@sport-id.nl. Wil je meteen solliciteren, stuur je 

brief met cv dan vóór 30 maart 2023 naar HR@sport-id.nl.  

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 5 april 2023. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs. 
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