
Financiële allrounder 

In verband met vertrek collega en verdere groei van de Sleutelbloem zoeken we een 
financiële allrounder. Je bent een pionier op het gebied van een financiële administratie en 
hebt ervaring om zelfstandig een financiële administratie uit te bouwen en te 
professionaliseren. Daarnaast wil je dienend bezig zijn en meebouwen aan een organisatie 
die zich inzet voor de kwetsbare medemens in Nederland. 

Een greep uit jouw werkzaamheden:  

o Het zelfstandig uitvoeren, runnen en professionaliseren van de financiële 
administratie van invoer tot rapportage; 

o Je bent de financiële contactpersoon voor onze accountant, stichting, bank en andere 
partijen; 

o Je bent verantwoordelijk voor facturatie, debiteuren en crediteuren beheer, 
aangiftes, begroting etc. 

o Je bent verantwoordelijk voor de financiële rapportages; 
o Je werkt samen met 2 andere collega’s die zich met facturatie, invoer en 

zorgindicaties bezig houden. 

Wat verwachten we van jou? 

 Je bent voor 24-32 uur per week beschikbaar, verdeeld over 3 of 4 dagen; 
 Je hebt een financiële opleiding afgerond op HBO niveau; 
 Aantoonbare financiële en administratieve kennis en werkervaring in een 

vergelijkbare functie en (zorg) omgeving; 
 Je hebt kennis van boekhoudkundige programma AFAS, Visionsplanner en Excel kent 

geen geheimen voor je; 
 Je bent koersvast laat je niet snel afleiden van je kerntaken in een omgeving waarin 

veel gebeurt; 
 Je bent dienend en wil je (in)direct inzetten voor de kwetsbare naaste. 
 Je bent een pionier, doorzetter, proactief, gedreven, positief kritische naar jezelf en 

anderen wat betreft je taken en streeft ernaar om het financiële inzicht en overzicht 
te professionaliseren. 

Ons aanbod 

 Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring; 

 Veel vrijheid voor nieuwe initiatieven en ideeën; 

 Meebouwen aan een organisatie die zich inzet voor de kwetsbare medemens. 

Informatie 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jacko Huisman           
06-22259831. Reacties voorzien van CV en motivatie kun je uiterlijk voor 16 juli a.s. mailen 
aan jacko@de-sleutelbloem.nl  
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