
 
 
Sportcentrum Olympos is gelegen op het Utrecht Science Park (voorheen De Uithof), waar ook 
de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, het UMCU en andere instellingen en bedrijven zijn 
gevestigd. Met haar multifunctionele accommodatie onderscheidt Olympos zich van andere 
sportcentra door het ruime aanbod van meer dan 70 sporten, voor zowel individuele als 
verenigingssporters. Ook biedt Olympos de mogelijkheid om (sport)evenementen en programma’s 
rond sport, gezondheid en bewegen voor medewerkers, studenten en andere doelgroepen te 
organiseren. Horecavoorziening Sportcafé Olympos complementeert het sportcentrum als thuisbasis 
voor de studentensportverenigingen en als ontmoetingsruimte voor andere sporters en bezoekers. 
Olympos wordt beheerd door de USS Mesa Cosa. Binnen deze stichting streven we met een klein 
team van sportminded professionals en onder ons motto Als je fit bent, denk je beter naar zoveel 
mogelijk sport en beweging op het Utrecht Science Park en omgeving. 
 
 
Voor 12-14 uur per week zoeken wij een zelfstandige en betrokken   
 

Medewerker financiële administratie (0,3 fte) 
 
De werkdagen kunnen in overleg worden ingevuld. Afhankelijk van de ontwikkelingen 
binnen Sportcentrum Olympos kan uitbreiding van uren in de toekomst tot de 
mogelijkheden behoren. 
 
Werkzaamheden 
Je gaat werken als financieel-administratief medewerker en verricht diverse administratieve 
en administratief-organisatorische werkzaamheden. Je voert je taken uit in nauw overleg 
met je leidinggevende en de boekhoudkundig medewerker. 
 
De belangrijkste taken zijn: 

 het verrichten van algemene administratieve werkzaamheden 
 het boeken van financiële mutaties 
 het coderen van inkoopfacturen en het boeken van deze facturen in het inkoopboek 
 het opstellen en verwerken van verkoopfacturen 
 het bewaken van de debiteuren– en crediteurenboekhouding en het versturen van 

betalingsherinneringen 

 het voeren van de IB47-administratie. 

 
 
Profiel 
- diploma MBO Bedrijfsadministratie niveau 4 
- vakkennis op boekhoudkundig gebied 
- zelfstandigheid en accuratesse 
- kennis van geautomatiseerde informatiesystemen (bij voorkeur Dynamics Nav) 
- gestructureerde werkwijze 



- cijfermatig inzicht 
- flexibel en integer 
- collegiale werkhouding 
- goede communicatieve vaardigheden 
- kunnen werken met Excel is een voorwaarde. 
 
Wij bieden 
een tijdelijke aanstelling voor een jaar, bij voorkeur zo spoedig mogelijk ingaand*. Bij goed 
functioneren ligt aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd voor de hand. De 
functie wordt ingedeeld in schaal 3 van de CAO voor de Sport; het salaris bedraagt 
afhankelijk van de waardering van de mate van ervaring minimaal  € 1.815 bruto per maand 
op basis van 38 uur. Verder bieden wij een interessant arbeidsvoorwaardenpakket conform 
de CAO Sport en zijn er aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden als gratis sporten en 
korting op maaltijden in Sportcafé Olympos. Herintreders en starters zijn welkom om te 
solliciteren. 
 
 
Belangstelling? 
Voor meer informatie over de functie kun je mailen naar John Looman, boekhoudkundig 
medewerker, via e-mail: j.looman@olympos.nl. Je schriftelijke sollicitatie kun je tot en met 5 
april sturen naar John Looman, via e-mail: j.looman@olympos.nl. De eerste 
sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden zo spoedig mogelijk na 5 april, rekening houdend 
met de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus.   
 
*Sportcentrum Olympos is momenteel (voor sport) gesloten t/m ten minste 6 april. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.    
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