Het bisdom Groningen-Leeuwarden is één van de zeven rooms-katholieke bisdommen in Nederland en beslaat de provincies
Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Het bisdom is onderverdeeld in 20 parochies, 1 rectoraat en (op dit
moment) 19 PCI-en. Het bisdombestuur (bisdomstaf) bestaat uit de bisschop, de vicaris-generaal, de bisschoppelijk vicaris /
kanselier a.i. en de econoom, waarbij de bisschop de eindverantwoordelijkheid draagt.
Het bisdom Groningen-Leeuwarden is voor de bisdomorganisatie op zoek naar een

Adjunct-econoom m/v voor 32 uur per week (0,89 fte)
De adjunct-econoom ondersteunt de econoom in het advies naar de bisschop en het bisdombestuur op het gebied van
financieel-economische zaken. Aan hem/haar wordt toevertrouwd: het uitvoeren van en zorg dragen voor de financiële
processen binnen de bisdomorganisatie en wel zodanig dat de werkzaamheden gestructureerd, transparant, planmatig en
efficiënt plaatsvinden. Betrouwbaarheid en discretie zijn daarbij van groot belang.
Taken/taakvelden
- voeren van de financiële en salarisadministratie van het bisdom
- opstellen van de begroting en jaarrekening van het bisdom alsmede managementrapportages
- adviseren (inhoudelijk en financieel) van de dienstverleners binnen de organisatie bij fondsenwerving t.b.v. projecten
en het afleggen van verantwoording hierover
- adviseren in diverse administratieve processen binnen de organisatie (incl. parochies)
- controleren van jaarrekeningen en begrotingen van parochies, caritasinstellingen en overige kerkelijke instellingen
- controle van administraties van parochies en PCI-en op locatie
- beantwoorden van vragen van besturen van parochies en caritasinstellingen en informatiebijeenkomsten organiseren
Functie-eisen
- HBO-opleiding op gebied van bedrijfseconomie, management en recht
- minimaal 5 jaar relevante werkervaring
- in staat om analytisch, beleidsmatig en planmatig/projectmatig te werken;
- zelfstandig en flexibel;
- bereid en in staat om in teamverband te werken;
- goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
- kennis van en ervaring met automatisering op gebied van financiën;
- kennis van de organisatie van een bisdom en parochies strekt tot aanbeveling.
Van de adjunct-econoom wordt verwacht dat deze rooms-katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat
voert die daarmee overeenstemt.
Aanbod
- uitdagende, dynamische functie binnen de rooms-katholieke kerk;
- aantrekkelijk salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 3.963,19 bruto per maand op basis van een
fulltime aanstelling
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals vakantietoeslag en eindejaarsuitkering);
- goede werksfeer
- in eerste instantie betreft het een aanstelling voor 1 jaar.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk, econoom, tel. 050-4065888.
Uw sollicitatiebrief met CV en referenties kunt u tot 25 november a.s. richten aan vicaris-generaal P.H.H. Wellen,
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen.
Procedure
Na 25 november zullen geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek. Daarbij zullen uiteraard de geldende
coronamaatregelen in acht genomen worden.

