
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Heerlen, 4 mei 2021 

 

Administrateur/assistent controller (20 uur) 

 

Eén van de beste overheidsorganisaties van Nederland “Stadsregio Parkstad Limburg” (finalist beste             

overheidsorganisatie 2017) zoekt een collega met een hands-on-mentaliteit.  

 

De regio Parkstad staat meer dan ooit op nationaal niveau in de schijnwerpers, mede door de prestaties 

van ons programmabureau. Niet voor niets is in november 2018 door het Rijk het maximale bedrag van  

40 miljoen euro voor een Regio Deal toegekend voor de transformatie van de regio.  

 

Jouw daadkracht doet er bij ons echt toe. Door de korte bestuurlijke lijnen en de breed gevoelde behoefte 

tot doorontwikkeling van de regio lever je in de rol van administrateur/assistent controller mede een 

bijdrage aan de toekomst van het gebied.  

 

Wie wij zijn 

Werken bij Stadsregio Parkstad Limburg betekent dat je deel uitmaakt van een klein gedreven team van 

zo’n 30 personen. Een gemêleerd gezelschap gelet op onder meer leeftijd en ervaring. De groep heeft 

één generieke noemer: “hart voor de regio”. Binnen en buiten het regiobureau wordt er door ons op een 

intensieve manier samengewerkt met collega’s van andere overheidsinstellingen, maatschappelijke 

partners en marktpartijen. 

 

Wat wij doen 

Stadsregio Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, 

Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Er wordt samengewerkt op de thema’s 

economie & toerisme, wonen & herstructurering, ruimte, duurzaamheid, mobiliteit, grensoverschrijdende 

samenwerking, sociaaleconomische structuurversterking en veiligheid. Samen met de stakeholders wordt 

gewerkt aan een duurzame, vitale regio. 

 

Wie zoeken wij 

Als administrateur/assistent controller maak je onderdeel uit van het team finance, dat momenteel uit drie 

parttime medewerkers bestaat: de financieel medewerker, assistent controller en hoofd bedrijfsvoering & 

control. Binnen het team wordt intensief op een informele wijze samengewerkt.  

 

De collega die wij zoeken voert met name operationeel/tactische werkzaamheden uit. Mogelijke 

werkzaamheden zijn: 

• inboeken van in- en verkoopfacturen en memoriaalboekingen; 

• financiële monitoring van projecten en het voorbereiden van de subsidiecontroles door de    

  accountant; 

• vullen van het balansdossier en opstellen van de jaarrekening; 

• actualiseren van onderdelen van de AO/IC beschrijvingen; 

• uitvoeren van interne controlemaatregelen; 

• uitwerken van financiële vraagstukken zoals het beoordelen van de toepassing van BTW     

  voorschriften en het afwikkelen/opstellen van contractafspraken; 

• inhoudelijke bijdrage leveren aan de implementatie van wijzigingen in regelgeving bijvoorbeeld BBV   

  en implementatie e-facturering; 



 
• (als back-up van de HR adviseur) aanleveren van salarismutaties aan de externe  

  salarisadministrateur en controleren van de salarisstroken. 

 

Wat vragen wij 

• een afgeronde HBO opleiding op financieel gebied. Kennis van BBV is een pré; 

• een gestructureerde en accurate werkwijze; 

• zelfstandigheid en stressbestendigheid; 

• een teamspeler; 

• goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk);  

• sterk analytisch vermogen en resultaatgerichtheid; 

• flexibele inzet in piekperioden, zoals rondom de jaarrekening (1ste kwartaal).  

 

Wij bieden 

Een parttime dienstverband voor 20 uur per week, dat bij goed functioneren na één jaar wordt omgezet in 

een vast contract. Wellicht is een urenuitbreiding op termijn mogelijk.   

 

De inschaling wordt gebaseerd op schaal 9 van de cao SGO (max. € 4.048,00 bruto per maand o.b.v. een 

fulltime dienstverband/36 uur per week). Inpassing in het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. 

 

Aanvullende informatie 

Durf jij deze verantwoordelijkheid aan, dan kijken wij uit naar je sollicitatie, welke je uiterlijk maandag 24 

mei kunt mailen naar j.rosenbaum@parkstad-limburg.nl.  

 

Voor meer informatie over Stadsregio Parkstad Limburg zie ook www.parkstad-limburg.nl. Aanvullende 

informatie kun je inwinnen bij Monique Schänzer (hoofd bedrijfsvoering & control)  

tel. 06-28653052 of Joyce Rosenbaum (personeelszaken) tel. 06-16676545. 

 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 17 juni 2021.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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