
 

   

Voor Circuit van Drenthe Holding B.V. zoeken wij 

 

Hands-on Finance Manager (32 - 40u p/wk) 

 

Het Circuit van Drenthe is dé trekpleister van Nederland als het gaat om motorsport. Het circuit is bekend 

van de TT Assen (qua bezoekersaantal het grootste sportevenement van Nederland)  met daarnaast het 

WK Superbike en de British Superbikes. Verder zijn er ook tal van andere activiteiten zoals bijvoorbeeld het 

Truckstar Festival en de GAMMA Racing Days. Daarnaast maakt het circuit onderdeel uit van de 

prestigieuze DTM kalender. Gemiddeld is het circuit zo’n 200 dagen per jaar in gebruik en bezoeken circa 

600.000 mensen jaarlijks deze unieke locatie. 

 

Kern van de functie 

Als Finance Manager ben je verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van een 3-tal besloten 

vennootschappen. Je bent de rechterhand van de directeur en bent verantwoordelijk voor het opstellen van 

de management- en bestuursrapportages. Je bent boekhoudkundig sterk onderlegd en weet zelf ook van 

aanpakken. Naast de financiële administratie ben je tevens verantwoordelijk voor de inrichting van het ticket- 

en kaartverkoop proces van de ‘eigen’ evenementen waarbij de jaarlijkse TT de belangrijkste is. Je hebt 

affiniteit met automatisering en beschikt in dat kader over een innovatieve blik.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en (meerjaren)begroting. 

• Je verzorgt de management rapportage aan de directie/Management Team en de rapportages aan 

het bestuur 

•   Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiële administratie 

• Je stelt de huurcontracten op voor de circuithuurders en de VIP Rooms 

• Je beheert en organiseert het gehele ticket proces en hebt daarbij contact met diverse stakeholders 

• Je draagt zorg voor de interne beheersing van kritische financiële processen als volledigheid van 

opbrengsten, project control, inkoop en personeel 

• Je bent aanspreekpunt voor de accountant 

• Je bent initiator voor verbetering van AO processen 

•   Je bent sparring partner voor de directeur en schrijft in dat kader adviezen en analyses 

 

Jouw profiel 

• Je bent een ervaren financial met een proactieve en innovatieve werkinstelling 

• Je voelt je thuis in een “hands on” organisatie en hebt een “no nonsens” instelling  

• Je bent iemand die gemakkelijk communiceert, je bent empathisch en resultaatgericht 

• Je houdt van korte lijnen en beslismomenten 

• Je beschikt over een relevante HBO opleiding en hebt ervaring vanuit de accountancy, MKB of een 

organisatie die bijvoorbeeld actief is in de sport, leisure of evenementenorganisatie. 

 

Ons aanbod 

Circuit van Drenthe Holding B.V. biedt een uitdagende functie in een hecht team. Contacten met 

professionals, ondernemers, bezoekers en vrijwilligers maakt dat geen dag hetzelfde is. Samen met 

collega’s zijn we trots op ons Circuit en doen we alles voor onze klanten. 

De hoogte van het salaris is afhankelijk van de ervaring die je meebrengt. 
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Het sollicitatieproces 

Voor vragen en een uitgebreid functieprofiel kun je contact opnemen met de heer Peter Oosterbaan 

(Directeur Circuit van Drenthe). Hij is bereikbaar op 0592-380384. 

Heb je interesse in deze dynamische functie, dan zien wij graag je cv met je motivatie tegemoet. Je kunt tot 

en met 23 oktober 2020 reageren via deze link. 

 

Wil je per brief reageren, dan kan dat naar: 

 

TT Circuit Assen 

t.a.v. Peter Oosterbaan 

Postbus 150 

9400 AD Assen 

 

Wij vinden het prettig om deze belangrijke sollicitatieprocedure zelf af te wikkelen.  

 
 

 


