
BUSINESS CONTROLLER  
De volgende functie is beschikbaar per mei 2022: 

EFDN 
De “European Football for Development Network” (EFDN) is een not-for profit organisatie die meer 
dan 140 leden van professionele voetbalorganisatie (clubs, divisies en federaties) ondersteunt die 
overtuigd zijn van de sociale kracht van voetbal en willen samenwerken op Europees niveau. Het 
doel van het netwerk is de verbindende kracht van voetbal te promoten als instrument voor sociale 
ontwikkeling in het algemeen en de uitwisseling van kennis. Een belangrijk component van het werk 
is het organiseren van financiële ondersteuning voor de projecten, via commerciële partners of 
organisaties als de EU en UEFA. 

 

BUSINESS CONTROLLER (24 UUR - 0,6 FTE*) 

Om onze huidige Business Controller te versterken, zoekt EFDN een zeer sterke financial met oog 
voor bedrijfskunde. *Het gaat in eerste instantie om een ondersteunende rol voor onze huidige 
Business Controller voor 3 dagen per week; het doel is echter nadrukkelijk om deze persoon -die 
over ongeveer 2 jaar met pensioen zal gaan- op te volgen (4 of 5 dagen per week).  
Omdat EFDN een Stichting is, is kennis van de regels hieromtrent noodzakelijk. De funding voor de 
projecten moet zeer nauwkeurig aangevraagd, bijgehouden en gerapporteerd worden. Tegelijkertijd 
zoekt EFDN naar nieuwe mogelijkheden om funding voor onze werkzaamheden te organiseren.  
De business controller is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële werkstromen, en voor de 
maandelijkse en jaarlijkse rapportages. De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het controleren en 
tijdig uitbetalen van facturen, het bijwerken van de ontvangsten en uitbetalingen in de begroting, de 
salaris administratie (inclusief onkosten declaraties) en het begeleiden van project managers in hun 
financiële rapportages op de projecten van EFDN.  
Een groot component van de rapportages is het -met kennis van zaken- sparren met de accountant 
en de penningmeester van het Bestuur van EFDN. De inrichting van de rapportagestructuur van de 
projecten op basis van de SLA (per project) is daarnaast, samen met de controle van de ingestuurde 
financiële documenten van de partners in de projecten, de hoofdmoot van het werk. Dit werk dient 
uitermate zorgvuldig, tijdig en volgens de geldende regels -waaronder AVG- te gebeuren voordat de 
financiële steun aan leden kan worden uitgekeerd (in verschillende termijnen).  
Samen met de Manager Operations werkt de Business Controller aan het versterken van de gezonde 
financiële huishouding van EFDN, als leidende organisatie op het gebied van “CSR” (“MVO”) in 
Europees clubvoetbal.  
 
Omdat je werkt met internationale collega’s op ons kantoor in Breda, en tevens met 
verschillende Europese organisaties, is gedegen kennis van de Engelse taal een ‘must’, .  
Ons gedreven team is op zoek naar jou om ons te helpen in onze sociale missie in het 
Europese voetbal!  

 

 

 



 

Jij bent/hebt: 

Kennis/ervaring:  

 Zeer bedreven in Exact Online, Excel, Microsoft Office;  
 Zeer bedreven in het opzetten van rapportage structuren; 
 Kennis/ervaring (3-5 jaar) van financial control. 

Skills (Aantoonbaar):  

 Boekhoud skills: controleren en op juiste manier inboeken van ingaande en uitstaande 
betalingen;  

 Boekhoud skills: up to date overzicht van de financiële documentatie (van de leden) voor de 
rapportages per project;  

 Creëren van een accuraat overzicht betreffende de financiële status  per maand (begroting, 
actual, voorspelling einde jaar);  

 Teamwork skills, plannen van de rapportage cyclus in overleg met collega’s. 

Eigenschappen:  

 Essentieel: zelf-startend, functie zelf vormgeven;  
 Essentieel: gedegen Engels, in woord en schrift (foutloos grammaticaal en spelling);   
 Essentieel: je bent nauwkeurig en zorgvuldig (“laat niks van je bord afvallen”);  
 Essentieel: je bent een gemotiveerde team-player die deadlines haalt, flexibel blijft en zich 

aan kan passen aan wisselende prioriteiten in een steeds veranderende (project) omgeving; 
 Je kan de input van verschillende collega’s (met verschillende rollen) op waarde schatten en 

daarom op de juiste manier verwerken;  
 Je geeft collega’s (waaronder ook de Manager Operations, de CEO en de Penningmeester) 

nieuwe ideeën en inspiratie om hun werk te verbeteren;  
 Pre: passie voor voetbal en maatschappelijke projecten.  

 

EFDN:  

Waarden:  

 Integriteit; 
 Inclusiviteit; 
 Transparantie; 
 Verantwoordelijkheid. 

Locatie:  

 Breda, Nederland 

EFDN is an Equal Opportunities Employer and recognises the importance of safeguarding 
children and vulnerable adults in our workplace. 



 
Contract:  

 24 uur (0,6 FTE)*   

 Start: 1 juni 2022 

 Solliciteren: stuur je motivatiebrief en CV waaruit blijkt waarom jij geschikt bent 
voor deze functie naar vacancy@efdn.org.  

* Het gaat in eerste instantie om een ondersteunende rol voor onze huidige 
Business Controller voor 3 dagen per week; het doel is echter nadrukkelijk om deze 
persoon -die over ongeveer 2 jaar met pensioen zal gaan- op te volgen (4 of 5 
dagen per week). 

 

 


