
    

 

 

Stek is de organisatie voor diaconaal en missionair werk 

van de Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag. De ruim  

45 medewerkers van Stek zetten zich samen met ongeveer 950  

vrijwilligers in voor de vrede van de stad.  

De financiële administratie voert de administraties van Stek, de Diaconie en de Protestantse 

Kerk Den Haag en van enkele kleinere organisaties. Ter versterking van de financiële 

administratie zijn we op zoek naar 

 

een assistent controller 

(voor 32 uur per week) 

 

 

Als assistent controller ben je primair verantwoordelijk voor de administratie van de 

Protestantse Kerk Den Haag. Je levert managementinformatie en zorgt voor een goede 

ontsluiting van de administratie in een BI-tool. Daarnaast word je ingewerkt om zo nodig de 

taken van de coördinator van de financiële administratie over te nemen. De financiële 

administratie bestaat met jouw komst in totaal uit vier collega’s. 

 

Wat zijn je taken: 

− Opstellen en afstemmen begroting en jaarrekening 

− Leveren van management informatie en ontwikkelen van management analyses 

− Liquiditeitsbeheer 

− Ondersteunen van de wijkgemeenten bij hun wijkadministratie 

− Vervangen van de coördinerend administrateur (controller) 

 

Wat vragen we? 

− je hebt een afgeronde HBO-opleiding bedrijfseconomie/SPD 

− je hebt financieel en boekhoudkundig inzicht en enkele jaren ervaring met het opstellen 

van begrotingen, jaarrekeningen en het maken van analyses  

− je bent handig met ICT en kunt uitstekend overweg met Excel en Exact (Globe en online)  

− je herkent je in de doelstelling van Stek en kunt die vanuit een open christelijke 

levensovertuiging van harte onderschrijven en uitdragen;  

− je kunt gemakkelijk met een diversiteit aan mensen omgaan, je zoekt graag de 

samenwerking en je floreert in een mensgerichte en informele organisatie  

− je bent analytisch, probleemoplossend en proactief 

− je neemt graag initiatief, bent enthousiasmerend en stressbestendig. 

  

Stek wil mensen  
stimuleren zich met  

elkaar te verbinden en  
elkaar te beschermen,  
elkaar te versterken  

en te bezielen. 



Wat bieden wij: 

− uitdagend werk in een inspirerende werkomgeving; 

− een team van ervaren en gedreven collega’s; 

− een dienstverband voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging; 

− goede arbeidsvoorwaarden inclusief 13de maand volgens de Arbeidsvoorwaarden-

regeling van de Protestantse Kerk in Nederland en een salaris – afhankelijk van leeftijd en 

ervaring – van minimaal € 2.568,36 en maximaal  € 3.759,48 bruto per maand op fulltime 

basis (36 uur). 

 

Informatie en solliciteren 

Meer informatie over het werk van Stek en de Protestantse Kerk Den Haag is te vinden op 

www.stekdenhaag.nl en www.protestantsekerkdenhaag.nl. Nadere informatie over de 

vacature is te verkrijgen bij Jannes Bot (coördinerend administrateur) via telefoonnummer 

070-3181616 of via jbot@stekdenhaag.nl. 

Reageren kan tot en met 7 december. Je motivatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, 

stuur je naar Jeannette Remigius (managementassistent) via e-mailadres 

jremigius@stekdenhaag.nl. Bij haar kun je ook een informatiepakket opvragen. De eerste 

ronde van selectiegesprekken zal plaatsvinden op 11 december 2020. Daarna volgt een 

tweede ronde en vervolgens een kennismakingsgesprek met de penningmeesters van de 

Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen. 

 

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