Stichting Wijkbeheer MSP

Beschrijving
Herken jij je hierin? Ben je cijfermatig onderlegd, nauwkeurig en betrouwbaar. Heb je kennis van
boekhoudkundige programma’s en goede uitdrukkingsvaardigheden. Dan is dit jouw volgende stap.
Penningmeester
Voor de Stichting Wijkbeheer MSP zijn we op zoek naar een penningmeester (vrijwilligerswerk) die
onze boekhouding opstelt, bewaakt en ondersteuning biedt bij de jaarlijkse begroting en jaarrekening.
Na een inwerkperiode word je als penningmeester verantwoordelijk voor alle in- en uitgaven en legt
financieel verantwoording af aan het dagelijks bestuur. In deze rol:







Je draagt zorg voor het bank- en kasboek en bewaakt de jaarlijkse begroting;
Je bent verantwoordelijk voor het naleven van de financiële richtlijnen van de stichting;
Je coördineert de begrotingen van de onderafdelingen en activiteiten;
Je regelt (eventueel) aanvragen van subsidies;
Je denkt mee bij het ontwikkelen van beleid en geeft boekhoudkundige adviezen aan
verenigingen en de plaatselijke activiteiten;
Werk je samen en voert overleg met andere bestuursleden van de stichting en onderafdelingen;

Jouw profiel
 Je hebt een HBO werk- en denkniveau;
 Je hebt cijfermatig/financieel inzicht;
 Je hebt kennis van MS Excel;
 Je beheerst de Nederlandse taal (in woord en schrift);
 Je bent nauwkeurig en betrouwbaar;
 Je kunt samenwerken in een team.
Onze organisatie
De Stichting Wijkbeheer MSP is een buurtorganisatie die namens de Gemeente Heerlen bevoegd is
om de subsidiegelden op een verantwoorde wijze in te zetten in de buurten Meezenbroek,
Schaesbergerveld en Palemig. Deze subsidie is bedoeld om de cohesie en burgerparticipatie voor
bewoners en het verenigingsleven te stimuleren. Verder zet de Stichting Wijkbeheer MSP samen met
betrokken bewoners zich in om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.
Ons aanbod
 Een vrijwilligersbaan;
 Enthousiaste collega' s;
 Mogelijkheid om je te ontwikkelen d.m.v. een groot netwerk;
Belangstelling?
Wil je meer informatie over deze vrijwilligersfunctie, neem dan contact op met ons via het volgende
E-mail adres: info@wijkbeheermsp.nl
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