Vacature
Financieel medewerker
16-24 uur
Start per direct
Stichting Netwerk Dien je Stad biedt jongeren in Ede dagelijks de mogelijkheid om eenzame en
kwetsbare stadsgenoten te helpen. Er ontstaan hele mooie ontmoetingen en verbindingen tussen
mensen door de inzet van jongeren.
Stichting Netwerk Dien je Stad zoekt een Financieel medewerker ter ondersteuning
van de Financial Controller. De organisatie is de afgelopen jaren gegroeid en daarom zijn we nu op
zoek naar uitbreiding van het team.
Taken
•
•
•
•
•

Inboeken, verwerken en toewijzen van inkoopfacturen en declaraties;
Mede zorgdragen voor een correcte en sluitende administratie;
Ondersteunen bij maand- en jaarafsluitingen;
Ondersteuning bij de verwerking van de salarisadministratie;
Assisteren bij overige financiële administratieve werkzaamheden.

Ben jij:
Een aanpakker die graag nauwkeurig werkt en structuur aanbrengt in je werkzaamheden. Ben jij op
zoek naar een leuke en dynamische werksfeer en beschik jij over:
•
•
•
•
•

Minimaal 3 jaar werkervaring
MBO (MEAO) diploma niveau 4, financieel-economische richting
Goede kennis van Excel
Een positieve werkhouding en een resultaatgerichte instelling
En voel jij je thuis bij een organisatie met een christelijke identiteit

Dan is deze functie misschien wel op jouw lijf geschreven. Jij gaat deel uitmaken van een
enthousiast team en zal ook werkzaamheden uitvoeren voor de landelijke jongeren Stichting
TijdVoorActie waarmee Dien je Stad verbonden is.
Wij bieden:
Een functie in ons gedreven en enthousiaste team, leuke werkzaamheden en activiteiten om elkaar
te ontmoeten en inspireren. Natuurlijk ook een dienstverband voor 16-24 uur in de week (samen
spreken we af hoeveel precies), salarisschaal 5 van de CAO Sociaal
Werk (Maximaal 2.936 euro bruto per maand op basis van 36 uur). We starten voor bepaalde tijd en
er is uitzicht op verlenging.
Solliciteren kan door te mailen naar personeel@dienjestad.nl. We zien je CV en motivatie graag
tegemoet. De vacature staat open totdat wij een geschikte kandidaat gevonden hebben.
Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Marieke van der Heide. (06 58 07 05
56). Meer informatie over Stichting Netwerk Dien je Stad kun je vinden op
www.netwerkdienjestad.nl

