
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Heerlen, 3 november 2016 

 

 

Stadsregio Parkstad Limburg 

Werken in de vijfde stad van Nederland 
 
Met circa 246.000 inwoners is Stadsregio Parkstad Limburg een van de grootste stedelijke 
agglomeraties in Nederland, gelegen op een cruciale positie in een zich snel ontwikkelende Europese 
regio. Parkstad Limburg wordt gevormd door de gemeente Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, 
Voerendaal, Simpelveld, Onderbanken en Nuth. De 8 partners geven vanuit een krachtig commitment 

samen handen en voeten aan de economische ontwikkeling van de regio, op zoek naar nieuwe 
groeikansen en een perspectief voor de huidige en toekomstige bewoners van Stadsregio Parkstad 
Limburg. Deze samenwerking is steeds meer een voorbeeld voor heel Nederland.  

 
Bij de nog jonge organisatie Stadsregio Parkstad Limburg werken zo’n 15 gedreven professionals in 
een platte organisatiestructuur en een informele sfeer enthousiast aan een gezamenlijke toekomst 
voor de regio. Centraal staan de bestuurscommissies economie en toerisme, wonen, mobiliteit en 
ruimte.  
Om de ambities van Stadsregio Parkstad Limburg waar te maken zijn wij op korte termijn op zoek naar 
een  

 
Medewerker Financiële Administratie (m/v) 

 
 
voor gemiddeld 21,6 uur per week (0,6 fte), die binnen de organisatie gaat functioneren als de 
financiële spin in het web.   

 

Functie informatie 
 het voeren van de financiële administratie; 

 het bewaken en onderhouden van de financiële processen; 

 het opstellen van de jaarrekening; 

 het maken van diverse financiële managementrapportages;  

 het afhandelen van fiscaliteiten; 

 het optreden als aanspreekpunt voor de accountant.   

 

Functie eisen 
 Financiële kennis en/of ervaring op HBO-niveau (Bedrijfseconomie/Accountancy); 

 Ervaring met het opstellen van jaarrekening/BTW aangiften e.d.; 

 Inzicht in financiële processen; 

 Flexibele inzet in piekperioden, zoals rondom de jaarrekening; 

 Teamspeler;  

 Kennis van overheidsfinancien en BBV is een pré; 

 Kennis van digitale gegevensverwerking is een pré. 

 

Wij bieden: 
Een vaste baan in een dynamische en afwissselende werkomgeving met flexibele werktijden.  
Een salaris bij een 0,6 dienstverband van maximaal € 2.227,00 bruto per maand (schaal 9).  
 

Sollicitaties: 
Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief vóór 14 november 2016 zenden aan de heer dhr. P. 
Bertholet, directeur/secretaris Stadsregio Parkstad Limburg, Postbus 200, 6400AE Heerlen of per e-

mail aan k.hendriks@parkstad-limburg.nl  

 

mailto:k.hendriks@parkstad-limburg.nl


Informatie: 
 Voor meer informatie over de Regio en Stadsregio Parkstad Limburg zie www.parkstad-limburg.nl  
 Aanvullende informatie kunt u inwinnen bij de heer K. van Santvliet, controller a.i. tel 045- 

5700123 of 06-20016366.  

 De eerste gesprekken zijn gepland op maandag 21 november 2016.  
 De tweede ronde gesprekken zijn gepland op maandag 28 november 2016. 

 Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
 

 

http://www.parkstad-limburg.nl/

