VACATURE PENNINGMEESTER
Bestuur 2016-2017
Hey student! Fijn dat je geïnteresseerd bent om mogelijk penningmeester van SV Sconfinato te
worden! Wij, de bestuursleden van Sconfinato, zijn daar blij mee. Waarschijnlijk heb jij enige affiniteit
met bedrijfseconomie of lijkt het je leuk en interessant om wat bij te dragen aan je studievereniging.
Weet dat je als penningmeester veel verantwoordelijkheid draagt. Je hebt inzicht in en beheerst de
geldstromen en neemt onder andere beslissingen over geldzaken. Jij bent degene die beide zijden van
elk euromuntje en elk biljet uit zijn hoofd kent. Durf je het aan?
Voordat je de eisen en verantwoordelijkheden te lezen krijgt, is het van belang dat je weet wat
Sconfinato doet en waar de vereniging naar streeft. Je moet immers kunnen aansluiten met de
gedachtegang van Sconfinato.

Over Sconfinato
Sconfinato is de studievereniging van de opleiding Logistics Engineering. De vereniging ondersteunt op
diverse vlakken bovengenoemde opleiding. Denk bijvoorbeeld aan borrels, excursies en evenementen.
Door middel van deze activiteiten legt Sconfinato de link voor alle leerjaren tussen de schoolbanken
en de realiteit: de praktijk. Sconfinato zorgt ervoor dat educatieve activiteiten en gezellige activiteiten
georganiseerd worden. Bij beide vormen worden zowel sociale als zakelijke contacten opgedaan. Een
groot netwerk kan bijzonder handig zijn later in het bedrijfsleven. Het uiteindelijke doel is om
studenten te enthousiasmeren voor hun toekomstig werkveld en ze te laten participeren aan sociale
activiteiten.

Penningmeester zijn
Zoals eerder in de vacature werd genoemd is Penningmeester zijn een verantwoordelijke taak. Je
beheerst en hebt inzicht in de financiële stromen binnen de studievereniging en neemt beslissingen
over activiteiten of ze binnen het budget passen of niet. Daarnaast geef je aan wat verstandige
uitgaven zijn en welke minder verstandig kunnen zijn. Verder werkt de Penningmeester nauw samen
met de bedrijven- en activiteitencommissie. Deze commissies zorgen voor sponsoren, overige
inkomsten maar ook uitgaven.
Wat zijn de verantwoordelijkheden?
 Financieel plan maken en waarborgen;
 Budget verdelen;
 Beslissingen nemen en advies geven over uitgaven;
 Periodiek begrotingen/balansen opstellen
 Jaarbegroting maken;
 Actief potentiele sponsoren benaderen;
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Deze functie vereist van jou:





Je geniet de opleiding Logistics Engineering;
Je hebt enige affiniteit met het vak bedrijfseconomie;
Je hebt een reële financiële kijk die je toe kan passen op beslissingen;
Een actieve en meewerkende houding!

Om even op een rijtje te zetten wat wij jou precies beiden en wat jouw kwaliteiten kunnen zijn:
Wat bieden wij jou?

Zijn dit jouw kwaliteiten?




















Boekhoudkundige ervaring!
Unieke mogelijkheden tot netwerken!
De mogelijkheid jouw uren flexibiel in te delen!
Bijzondere bedrijfsbezoeken in de logistiek!
De mogelijkheid om de studievereniging naar
een hoger niveau te tillen!
Een bestuursjaar, een van de mooiste en meest
waardevolle momenten die je als student kunt
meemaken!
Een mooie toevoeging aan je CV!
Studiepunten!

Communicatief zeer vaardig;
Goed met cijfers;
Verantwoordelijk;
Enthousiast;
Actief;
Precisie;
Excel.

Als je het aandurft, stuur dan je sollicitatiebrief en motivatie voorzien van je CV naar Thorsten Picard.
Zijn e-mailadres is thorsten@svsconfinato.nl.
Tot uiterlijk woensdag 25 mei 2016 kan gereageerd worden op deze vacature. Zorg dat je op tijd
bent!
Voor vragen kan je mailen naar thorsten@svsconfinato.nl. Daarnaast raden wij je aan onze site te
bekijken: www.svsconfinato.nl.

