
Vacature

Vanwege groei van Prins Heerlijk zijn we voor het team ‘Ondersteuning’ z.s.m. op zoek 
naar een ambitieuze, energieke en ervaren

Medewerker (bedrijfsvoering) projecten (0.8 fte – 1 fte)

Binnen Prins Heerlijk volgen jongeren met ernstige leerproblemen en/of een lichte verstandelijke 
beperking een erkende MBO opleiding in de horeca, detailhandel, en zorg en dienstverlening. 
Daarnaast bieden we hen integrale begeleiding bij leren, werken, wonen en persoonlijke ontwikkeling. 
Jongeren kunnen een individueel leerwerktraject volgen bij Prins Heerlijk, volgens ons concept ‘speciaal 
MBO in bedrijf’. Dat wil zeggen: in het bedrijf, kleinschalig, met een individuele leerlijn, praktijkgericht, 
met passend onderwijsmateriaal en continuïteit van begeleiden, zowel in leren, werken als wonen. 
De missie van Prins Heerlijk is: participatie en ontplooiing van jonge mensen met een functiebeperking. 

Het team Ondersteuning is met zeven medewerkers (waarvan één teamleider) verantwoordelijk voor de 
activiteiten op het gebied van personeel, informatie, organisatie, financiën, administratie, communicatie 
en huisvesting. Doordat het team compact is, zijn de lijnen kort en is er een hands-on mentaliteit om 
samen zorg te dragen voor een goede ondersteuning van de organisatie en van de directie. 
De medewerker (bedrijfsvoering) projecten heeft een belangrijke ondersteunende functie van de 
teamleider en de directie. De groei van de organisatie brengt nieuwe uitdagingen in de bedrijfsvoering 
met zich mee, waaronder de doorontwikkeling van de management informatie voorziening. 
Er wordt van de medewerker (bedrijfsvoering) projecten verwacht dat hij een belangrijke bijdrage levert 
aan onder meer de doorontwikkeling op dit gebied. 
Gelijktijdig wordt van de medewerker (bedrijfsvoering) projecten een actieve bijdrage verwacht in de 
reguliere activiteiten, waaronder het beheer van de huisvesting, contractbeheer met diverse partijen 
(zorgkantoren, gemeenten, UWV, onderaannemers) en een rol in de financiële administratie naast de 
teamleider, die tevens controller is. 

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden worden in overeenstemming met directie en 
teamleider Ondersteuning bepaald, en kunnen bestaan uit:
• (In samenspraak) opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van bedrijfsvoering, 
 mede gericht op de doorontwikkeling van de management informatie voorziening
• Opstellen en ontwikkelen van managementinformatie 
• Een sparringpartner voor directie en teamleider Ondersteuning
• In samenspraak met controller mede uitvoering geven aan het intern controleplan
• Mede opstellen van jaarrekening en financiële voortgangsrapportages
• Beheer van huisvestingsportefeuille, in samenspraak met de directie
• Contractbeheer met diverse partijen, in samenspraak met teamleider Ondersteuning



Wij vragen:
• Hbo/ wo werk- en denkniveau, met bedrijfskundige, bedrijfseconomische of financieel-
 economische afstudeerrichting
• Affiniteit met sociaal ondernemerschap
• Ervaring met bedrijfsvoering in non-profit organisaties
• Een energieke persoonlijkheid en hands-on mentaliteit
• Vaardigheden in projectleiderschap 
• Organisatietalent en ondernemerschap
• Zelfstandigheid en resultaatgerichtheid
• Goede analytische vaardigheden 
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden

Wij bieden:
Een stimulerende en prettige werkomgeving, een tijdelijk arbeidscontract voor een jaar met de intentie 
om deze te verlengen bij goed functioneren en een salaris in schaal XI Arbeidsvoorwaardenregeling KHN.

Interesse?
Wanneer u belangstelling heeft voor deze vacature, kunt u per e-mail een sollicitatiebrief & CV 
sturen naar: personeel@prinsheerlijk.nl o.v.v. ‘Vacature Medewerker (bedrijfsvoering) projecten’. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Morris Oosterling, teamleider Ondersteuning 
(06 45 48 61 16). 


