
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Bisdom Breda is een van de zeven bisdommen in Nederland. Vanuit het bisdomkantoor 

wordt het bisdom bestuurd en ondersteund. Het diocees, dat West-Brabant en de provincie 

Zeeland beslaat, behoort tot de grootste bisdommen wat betreft de geografische omvang en tot 

de kleinste wat betreft het aantal katholieken. Het bisdom is opgebouwd uit parochies die 

onderling samenwerken. 
 

Voor het bisdomkantoor zijn we op zoek naar een: 
 

Adjunct-econoom m/v  voor 32 -36 uur per week (0.89 fte - 1 fte) 

 

De adjunct-econoom ondersteunt de econoom in het advies naar de bisschop en het 

bisdombestuur op het gebied van financieel-economische zaken.  Aan hem/haar wordt 

toevertrouwd: het uitvoeren van en zorg dragen voor de financiële processen binnen de 

bisdomorganisatie en wel zodanig dat de werkzaamheden gestructureerd, transparant, 

planmatig en efficiënt plaatsvinden. 
 

Taken/taakvelden 

 taken in het management t.b.v. bisdomkantoor 

 adviseren in diverse administratieve processen binnen de organisatie (incl. parochies) 

 opstellen van de begroting en jaarrekening van het bisdom 

 controleren van jaarrekeningen en begrotingen van parochies, caritasinstellingen en 

overige kerkelijke instellingen 

 controle van administraties op locatie 

 personele zaken 

 boekhoudkundige processen uitvoeren 

 beantwoorden van vragen van penningmeesters/administrateurs parochies en 

caritasinstellingen en informatiebijeenkomsten organiseren 
 

Functie-eisen 

 HBO niveau, kennis op het gebied van bedrijfseconomie, civiel recht en management 

 minimaal 5 jaar relevante werkervaring 

 deskundigheid t.a.v. beleidsmatig en projectmatig werken 

 ervaring met leidinggeven 

 katholiek betrokken 
 

De aanstelling geschiedt op basis van de Rechtspositieregeling van lekenpersoneel en wordt 

gehonoreerd, afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal D (min-max € 2.959 – € 4.129 op 

basis van een full-time aanstelling). 
 

Nadere informatie: 
Dhr. B. Hartmann (secretaris-generaal Bisdom Breda) 076-5223444 (ochtenden) 
Sollicitatiebrieven kunt u sturen naar bhartmann@bisdombreda.nl tot uiterlijk 20 augustus 2018. 

Bezoekadres 
Veemarktstraat 48 
4811 ZH Breda 
  
Postadres  
Postbus 90.189 
4800 RN Breda 
   
T 076 - 522 34 44 
I www.bisdombreda.nl 
 

 


