
 

 

service@energiesamenfoodvalley.nl   

Kerkstraat 38 

6871 BL  Renkum  
KvK: 74870378 

Bank: NL81 TRIO 0788 8227 56 

1 Onderdeel van

 
 

 

 

Vacature Manager bedrijfsvoering 

Energie Samen Foodvalley is de uitvoeringsorganisatie van energiecoöperatie 
ValleiEnergie. Wij zoeken een energieke collega die zorg draagt voor onze 

interne organisatie in al zijn aspecten. Je houdt je bezighoudt met alle 
financiële zaken en bent verantwoordelijk voor de administratie, ICT, risico- en 
kwaliteitsmanagement, compliance, HR en facilitaire zaken. Je levert een 
inhoudelijk-strategische bijdrage aan het beleid van ValleiEnergie. Het MT 
rapporteert rechtstreeks aan het bestuur van ValleiEnergie. Doorgroei naar 
volwaardig MT lid op termijn behoort tot de mogelijkheden. 

Heb jij een bedrijfseconomische achtergrond, een scherp analytisch vermogen, goede 
kennis van planning & control principes en aantoonbare ervaring met interne 
bedrijfsvoering? Dan is dit wellicht de baan voor jou! 

Wat ga je doen? 
• In nauwe samenwerking met de andere MT leden begeleid je de projectleiders en 

adviseurs met financiële projectrapportages en begrotingen.  
• Je bent verantwoordelijk voor de financiële en projectadministratie en verzorgt de 

planning- en control cyclus. Hierin werk je samen met het externe 
administratiekantoor, dat de financiële en salarisadministratie voert en de 
jaarrekeningen opstelt. Je beheert de contractadministratie. 

• Je voorziet van het bestuur van ValleiEnergie van de periodieke informatie, 
analyses en prognoses.  

• Op bestuursvergaderingen geef je toelichting op de financiële situatie, 

rapportages, analyses en prognoses en dito bij de ALVs.  
• Ook bereid je de controle door de externe accountant voor en begeleid de 

accountant, het MT en penningmeester van het bestuur van ValleiEnergie in het 
controleproces. 

• Je verzorgt HRM-taken. Je onderhoudt contacten over de samenwerking voor 
bedrijfsvoering in ons landelijke netwerk EnergieSamen.  

• Je bent accountmanager voor ICT. 

Je bent, kortom, onze spin in het web en draagt zo bij aan een sterk en goed 
functionerend team. 

Wij werken met het coöperatieve pakket Econobis voor de leden & projectenadministratie 
en facturatie. Dit is gekoppeld met Twinfield.   

Wat neem jij mee? 

Je bent communicatief sterk, werkt zelfstandig en resultaatgericht en kunt uitstekend 
plannen en organiseren. Je hebt een hands-on mentaliteit, bent accuraat, denkt graag 
(pro-)actief met de business mee, zoekt naar optimalisaties en durft knopen door te 
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hakken. Je hebt goede kennis van en ervaring met planning & control principes, 
financieel administratieve inrichting van organisaties en projectadministraties en het 
opstellen van (financiële) rapportages. Ook heb je affiniteit met ICT en kennis van 
compliance, HR en facilitaire processen. 

Wat bieden wij? 
• Een verantwoordelijke en inspirerende functie in een informele, dynamische en 

creatieve omgeving binnen een klein maar hecht team dat zich inzet voor 
energiebesparing en 100% lokale opwek in lokale handen. 

• Een contract voor een jaar met de intentie tot een vaste aanstelling. 
• Een 24-urige werkweek, met doorgroei naar 32 uur per week. 
• Thuiswerken is bij ons de standaard. 
• Salaris bij fulltime dienstverband maximaal € 6.510. 
• Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

 

Procedure 
Je kunt reageren door het sturen van je CV en motivatie per email naar 
service@energiesamenfoodvalley.nl o.v.v. ‘Manager bedrijfsvoering’.  
 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Yvonne Kleefkens, 0650 677 619 
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