
 

   

 
Voor Circuit van Drenthe Holding B.V. zoeken wij een 

 

 
Administrateur / Assistent Controller (24u 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 Racing Days. 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 Administrateur / Assistent Controller draag je zorg voor de dagelijkse zaken binnen de financiële 

administratie van een 3-tal besloten vennootschappen. Je bent boekhoudkundig goed onderlegd en hebt 

oog voor procesverbeteringen. Naast de  werkzaamheden binnen de financiële administratie verzorg je de 

personeels- en salarisadministratie. Je legt verantwoording af aan de Manager Finance & Control. 

  

Taken en verantwoordelijkheden 

 Je geeft uitvoering aan een breed takenpakket binnen de financiële administratie van de 3 bv’s.  

 Je verzorgt de personeels- en salarisadministratie. 

 Je stelt de aangiftes omzetbelasting op. 

 Je bereidt de jaarrekening voor. 

 Je zorgt er voor dat de administratie en de boekhouding volledig op orde zijn. 

 

Jouw profiel 

 Je hebt MBO+ / HBO werk- en denkniveau met  5 tot 10 jaar relevante werkervaring.  

 Je hebt kennis van Exact, MS office en Excel. 

 Je voelt je thuis in een dynamische “hands on” organisatie met korte lijnen.  

 

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. 
 

Het sollicitatieproces 

Voor vragen kun je contact opnemen met de heer J.A. Tamming, Manager Finance & Control. Hij is 

bereikbaar op 0592-380380. 

Heb je interesse in deze uitdagende functie, dan zien wij graag je cv met je motivatie tegemoet.  

Je kunt tot 15 juni 2021 reageren via vacature@ttcircuit.com.  

 

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