
 

 
Vacature Financieel Controller  

(20-24 uur per week) 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Ben jij iemand die graag overzicht en structuur aanbrengt in de financiële en administratieve 
processen in een startende onderneming? Heb je daarnaast ook nog affiniteit met het werk 
van Wij.land en werk je graag ondersteunend aan de inhoudelijke teams? Dan zoeken wij 
jou!  

Over Wij.land 

Wij.land gaat voor een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur 
samengaan in duurzame bedrijfsmodellen. Wij zijn een jonge stichting (ANBI) met 11 
bevlogen mensen die écht het verschil willen maken in de landbouw- en voedseltransitie. 
We werken samen met boeren en natuurorganisaties én ondernemers om een positieve 
impact op het landschap te kunnen realiseren. We zijn gevestigd op een boerderij in 
Abcoude, ca 15 minuten fietsen van het station.   

Over de functie 

Als financiële controller ben je verantwoordelijk voor de gehele financieel-administratieve 
organisatie van Wij.land. Tot je verantwoordelijkheden behoren onder meer: 

• Het opnieuw opzetten en inrichten van de financiële projectadministratie en 
boekhouding. 

• Het opstellen van begrotingen, liquiditeitsplanning en rapportages van alle financiële 
processen binnen Wij.land. 

• Het tijdig en accuraat verstrekken van financiële informatie, zowel intern aan de 
programmateams en het bestuur als extern aan de financiers van Wij.land. 

• Het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag van Stichting Wij.land in 
samenspraak met de accountant.  

• Het ondersteunen van de projectleiders met het begroten en financieel administreren en 
rapporteren van de projecten. 

Je rapporteert aan de directie en je hebt veel contact met de officemanager die de facturatie, 
betalingen en salarisadministratie verzorgt. Momenteel loopt de boekhouding via een 
externe boekhouder, maar bij opnieuw inrichten van de administratie zijn alle opties open. 

Wie zoeken we? 

• Je hebt een Bachelor Bedrijfseconomie / Business Administration / Bedrijfskunde of een 
vergelijkbare HBO bedrijfsadministratieve opleiding.  

• Je bent 2 tot 5 jaar werkzaam in accounting & control. 
• Idealiter heb je ervaring in een vergelijkbare positie bij een (ANBI) stichting of NGO.  
• Je hebt een goed begrip van boekhoudpakketten zoals Exact of vergelijkbaar. 
• Je hebt aantoonbare ervaring met de (financiële kant van) projectadministratie. 
• Je vindt het leuk om in een jonge organisatie financiële processen te stroomlijnen en in 

te richten. 
• Je bent pro-actief, je werkt graag samen maar kan ook prima zelfstandig functioneren 
• Je hebt affiniteit met het werk van Wij.land of ons werkgebied. 

 



 

 Solliciteren 

Stuur uiterlijk voor 26 juli je motivatie en CV naar:  
Anne-Marie Majoie 
a.majoie@wij.land 
06 – 27052338 
Gesprekken vinden plaats vanaf 2 augustus 2021.  

Wat bieden we? 

• Samenwerking met een bevlogen team van doeners die echte verandering in het 
landschap tot stand willen brengen. 

• Een parttime (20 - 24 u) aanstelling voor 1 jaar, met zicht op verlenging.  
• Een kantoor op een boerderij, een kwartier fietsen vanaf station Abcoude. 
• Veel vrijheid in hoe je je tijd indeelt (op kantoor of thuis) verdeeld over meerdere dagen. 
• Veel ruimte voor eigen initiatief. 
• Startdatum: zo snel mogelijk. 
• Een marktconform salaris afhankelijk van je leeftijd en ervaring met goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden, zoals 6 vakantieweken en jaarlijks opleidingsbudget. 
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