
 

 

BOUW MEE AAN EEN WERELD ZONDER BEPERKINGEN! 
Stage Financiën  

Geloof jij in een wereld zonder beperkingen? Wij zijn opzoek naar een finance stagiair. Als 

stagiair word je onderdeel van een klein, enthousiast, gedreven en dynamisch team dat streeft 

naar een inclusievere samenleving!  

DIT ZIJN WIJ | De Special Social Club is een stichting die zich inzet voor mensen met een 

beperking, opgericht door drie vrienden. Met ons programma zijn wij er voor mensen met een 

beperking die in een sociaal isolement zitten, zich eenzaam voelen of soms niet meekomen 

met sociale activiteiten. Het is onze missie om het sociaalste platform voor mensen met een 

beperking in Nederland te zijn! Dit doen wij door de sociale behoeftes van mensen met een 

beperking te vervullen door hen onvergetelijke ervaringen te bieden in de vorm van 

evenementen, sport- en online activiteiten.  

DIT IS DE FUNCTIE | Lijkt het jou leuk om eens in de financiële boeken te kijken van een 

jonge stichting? Grijp dan nu je kans! Bij Stichting De Special Social Club krijg je veel 

verantwoordelijkheid en krijg je de kans om veel te leren op gebied van financiële administratie. 

Als finance stagiair ben je onmisbaar in de stichting en is het aan jou hoeveel je leert. Met een 

proactieve houding kun je nieuwe financiële processen opzetten, de administratie verbeteren 

waar nodig en wordt er altijd geluisterd naar je ideeën. 

DIT BEN JIJ | Je hebt ervaring met finance en bedrijfskunde, je bent niet bang om kritisch te 

zijn en input te geven. Daarnaast vind je het belangrijk om je maatschappelijk in te zetten. En 

kan jij je ook helemaal vinden in de volgende vaardigheden:  

• Een enthousiaste en proactieve werkhouding  

• Je bent analytisch  

• Je kan goed zelfstandig werken   

• Je hebt verstand van boekhouden   

• Je bent gedreven om een mooie teamprestatie neer te zetten 

• Minimaal Hbo-opleiding  

• Minimaal 3 dagen in de week beschikbaar 

DIT BIEDEN WIJ | Werken in een enthousiast team in een 

groeiende stichting, die het beste in elkaar naar boven haalt en  

altijd in is voor een leuk feestje! Daarnaast bieden wij jou;  

• Een zelfstandige functie in een creatieve omgeving met veel  

ruimte voor professionele ontwikkeling 

• Een jong, klein en gedreven team waarin je samenwerkt 

• Mogelijkheid om je afstudeeronderzoek bij ons te doen 

• Goede begeleiding tijdens stageperiode 

• Lunch (indien je op ons waanzinnige kantoor bent in Amsterdam)  

• Vergoeding van €100,- netto per maand. 

• Deelnemen aan de leukste feestjes!  

 

 

 

 

 



 

 

DIT IS JE WERKDAG | Je bent vrij (en wordt zelfs aangemoedigd) om met eigen ideeën te 

komen. Zo gaat ongeveer je dag eruitzien:  

• Werktijden zijn van 09.00 tot 17.00 

• Je beheert de financiële afdeling van de stichting, met name accounting, financial 

forecasting en budgetteren 

• Projectadministratie bijhouden 

• Verantwoordelijk voor de maandafsluiting en maandelijkse KPIs opstellen  

• Ervaring opdoen met fondsenwerving en subsidieaanvragen  

 

DIT IS DE PROCEDURE | Ben je enthousiast? Reageer dan snel door je CV en motivatie te 

mailen naar jil@despecialsocialclub.nl. Voor vragen over de functie kan je contact opnemen 

met Jil Robbers (06 3000 52 10, jil@despecialsocialclub.nl) 
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