
 
 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in kleinschalig hands-on bedrijf? Wil je onderdeel uitmaken 

van een organisatie waar de lijntjes kort zijn en er ruimte is voor eigen inbreng en ideeën voor 

verbetering ? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

 

Stichting SOOS, Stichting SOOS BSO en De Tweeling KDV b.v. werken samen. Ze zijn per direct op 

zoek naar een nieuwe Financieel Administratief medewerker voor ongeveer 16-24 uur per week 

(tijden en dagen in overleg). Wij zoeken een georganiseerde man/vrouw met cijfermatig inzicht en 

kennis van financiële processen en procedures, die accuraat is en zelfstandig kan werken. Bij 

voorkeur iemand die ervaring heeft met boekhouden (Exact Online) en Excel.  

 

Wat ga je doen: 

• Financiële administratie en boekhouding van de in- en verkoopfacturen via Exact Online; 

• Controle en inboeken van bankafschriften; 

• Tijdige betaling van inkoopfacturen; 

• Bijhouden verkoopfacturen en controle van de verkoopadministratie en nabellen 

openstaande facturen; 

• Incasso procedure uitvoeren in samenwerking met incasso bureau; 

• Voorbereiden en verwerken van betalingen; 

• Debiteurenbeheer; 

• Klaarzetten betaling van salarissen; 

• Maandelijks aanleveren gegevens belastingdienst; 

• Bijdragen aan het opstellen begroting, kwartaalrapportages zoals de verlies- en 

winstrekeningen en samenstellen jaarstukken; 

• Richt de werkprocessen van de financiële administratie in en stuurt deze aan; 

• Nauwe samenwerking, ontzorgen en meedenken met de directeur. 

 

Vereiste kennis en vaardigheden: 

• Minimaal MBO/HBO diploma of ervaring in boekhouding; 

• Kennis van Exact on-line en Excel; 

• Kennis van administratieve procedures en processen; 

• Analytisch vermogen; 

• Beheersing Nederlandse Taal, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;  

 

Wat wij bieden: 

• Aanvangssalaris salarisschaal 9, conform CAO Kinderopvang; 

• Flexibele werktijden en werkplek; 

 

Geïnteresseerd? 

Contactpersoon voor deze vacature is Ilse de Bokx, directeur. Zij is bereikbaar via 

ilse.debokx@stichtingsoos.nl of 024-3503874. Bij interesse ontvangen we graag je cv en motivatie 

per e-mail. De deadline voor deze vacature is 15-06-2020.  
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