
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Financieel Administratief Medewerker 
Gemiddeld 24 uur per week 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn skidkinderopvang, een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-Drenthe. Wij bieden 

kinderdagopvang, peuter/kleuter opvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussenschoolse opvang in 

de gemeenten Aa & Hunze, Assen en Tynaarlo.  

Wij streven in ons dagelijks werk naar optimale dienstverlening. Onze medewerkers hebben passie voor hun vak: 
zij begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart en handen, en zijn zich bewust van de talenten van kinderen. Zij geven 
kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te groeien tot de persoon die zij zijn, in locaties die gekenmerkt worden 
door een huiselijke, warme en persoonlijke sfeer waarbij het welbevinden van het kind centraal staat.  

Om de dagelijkse opvang van de kinderen zo goed mogelijk te faciliteren, zijn de ondersteunende diensten, 
waaronder de afdeling financiële administratie, ondergebracht in het centraal bureau in Vries.  
Door interne wijzigingen zijn wij tijdelijk op zoek naar een financieel administratief medewerker voor deze afdeling 
voor gemiddeld 24 uur per week. De financieel administratief medewerker valt hiërarchisch onder de controller. 

 

 
Over de functie 

Als gevolg van de fusie in 2018 zijn de werkzaamheden binnen de afdeling Financiën van omvang gewijzigd. De 
komende periode zal een onderzoek gaan plaatsvinden naar een passende verdeling van aandachtsgebieden 
binnen de afdeling Financiën. Om die reden zoekt skidkinderopvang, in eerste instantie tijdelijk, ondersteuning 
totdat de blauwdruk voor de afdeling gereed is.  

Graag komen we in contact met een ervaren financieel administratief medewerker die in de aankomende periode 
waarde kan toevoegen aan de afdeling Financiën. Als financieel administratief medewerker ben je mede 
verantwoordelijk voor de dagelijks financiële gang van zaken van de organisatie. Je zorgt dat de dagboeken 
worden bijgewerkt en dat de administratie up-to-date is. Het debiteuren- en crediteurenbeheer kent geen geheimen 
voor jou. Samen met de collega’s van het centraal bureau ben je verantwoordelijk voor een goede ondersteuning 
aan het management.  

Wij zoeken een betrokken en servicegerichte medewerker. De juiste kandidaat heeft een hands-on mentaliteit, 
gecombineerd met een goed financieel inzicht en wil vanuit deze functie graag een steentje bijdragen aan onze 
doelstellingen.  

 



 

 
 
 
Jouw werkzaamheden  
 

 Debiteuren en crediteurenbeheer; 

 Controle van de aansluiting tussen de boekhouding en de sub administraties; 

 Mondelinge en/of schriftelijke informatieverstrekking m.b.t. de financiële administratie aan interne 
belanghebbenden; 

 Archivering van financiële brondocumenten; 

 Verzamelen van gegevens voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening en periodieke financiële 
overzichten; 

 Telefoonaanname. 
 

 

Wat wij vragen: 

 Minimaal MBO-4 opleiding (richting Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, Financieel Administratief 
Medewerker of vergelijkbaar) aangevuld met PDB; 

 5-10 jaar werkervaring als financieel administratief medewerker; 

 Kennis van Exact online is een must; 

 Goede communicatieve vaardigheden; 

 Accuraat en zelfstandig kunnen werken. 
 

 

Wat wij bieden:  

 In eerste instantie een tijdelijke functie in een organisatie die volop in beweging is; 

 De cao Kinderopvang is van toepassing. De functie is ingedeeld in schaal 7 

(minimaal € 2.333 en maximaal € 3.089 bruto per maand bij een volledig dienstverband). 

 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ben Tissingh, Controller, op telefoonnummer 

0592 - 390202. Nadere informatie over de sollicitatieprocedure kun je inwinnen bij de afdeling P&O, op 

telefoonnummer 0592 - 390204. 

Jouw brief en CV kun je tot uiterlijk 24 november a.s. sturen naar: vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v. vacature 

FA/1119. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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