
Medewerker financiële administratie 

 
Stichting OSG Hengelo is op zoek naar een Medewerker financiële administratie voor 24 uur per week.  

 

Ben jij iemand die enthousiast wordt van financiële cijfers, debiteuren, crediteuren en facturen? Kan jij 

ervoor zorgen dat de financiële administratie helemaal in orde is en meedenken over verbeteringen? 

Ben je professioneel en flexibel ingesteld en heb je een financieel administratieve achtergrond op 

minimaal MBO niveau? Lees dan snel verder! 

 

Context van de functie  

Door het vertrek van een medewerker van ons team zoeken wij een nieuwe collega per 1 augustus 

2020. Je komt bovenschools te werken op het bestuursbureau van waaruit de financiële administratie 

centraal wordt gevoerd. Het financiële team bestaat verder uit het hoofd Financiën en een 

medewerker Financiën en Control. Daarnaast werk je nauw samen met de vestigingsadministraties. 

 

Met het oog op externe ontwikkelingen op het gebied van leerlingaantallen en verdergaande 

digitalisering, is de verwachting dat de vraag vanuit de vestigingen verandert ten aanzien van de 

diensten van het bestuursbureau. Wij zoeken dan ook iemand die inspeelt op deze veranderingen en 

onze administratie hierin verder wil ontwikkelen. 

 

Wat ga je doen?  

Als medewerker financiële administratie ben je verantwoordelijk voor het op orde houden van de 

financiële administratie. 

 

Je werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: 

 

 Controleren en verwerken van inkomende facturen in het boekhoudkundige pakket; 

 Voeren van de debiteuren- en crediteurenadministratie en hierover contacten leggen 

om informatie uit te wisselen; 

 Bank- en kasboekingen; 

 Opschonen van diverse grootboekrekeningen en maken van memoriaalboekingen; 

 Controleren van boekingen; 

 Zorgen voor de (digitale) archivering van boekhoudkundige bescheiden; 

 Doen van verbetervoorstellen ten aanzien van de financiële administratie en het 

uitvoeren hiervan; 

 Het administratief afwikkelen van eenvoudige schadegevallen met de verzekeraar; 

 De administratieve registratie en afwikkeling van contracten, offertes en facturen; 

 Aanspreekpunt voor debiteuren, crediteuren en vestigingsadministratie; 

 Het verzorgen van voorkomende secretariële werkzaamheden. 



Wat breng je mee?  

 Minimaal MBO niveau 4 opleiding; 

 0-3 jaar werkervaring binnen een financieel administratieve functie met klantcontact; 

 Algemene vaktechnische administratieve kennis; 

 Ervaring met boekhoudkundige systemen (AFAS is een pré) en praktische kennis in het 

gebruik van kantoorapplicaties; 

 Klantvriendelijk en in een team kunnen samenwerken; 

 Vaardig in het zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie en verwerken van 

gegevens; 

 Communicatief (mondeling/schriftelijk) vaardig. 

 

Omvang en inschaling  

Het betreft een functie voor 24 uur per week. De functie is ingeschaald in schaal 6 CAO Voortgezet 

Onderwijs. 

 

Reageren?  

Je kunt jouw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door een mail te sturen, met cv en 

motivatiebrief, naar b.vrijenhoek@osghengelo.nl. Reageren kan tot uiterlijk 12 april 2020.  

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je terecht bij Wendy Groot Nuelend 074-2919860. 
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