Senior Medewerker Financiën HBO (36 uur)
Standplaats Nijverdal

Het ene moment maak, analyseer en interpreteer je financiële overzichten, het andere moment telefoneer
je met een klant. In de hitte van de strijd houd jij je hoofd koel. Als je collega één woord zegt weet jij
genoeg en heb jij je mouwen al opgestroopt. Zo zetten jullie samen de beste vorm van financiële
dienstverlening neer.
Informeel, direct en humor gaan hand in hand in dit team. Wij lachen even hard als we werken. En we doen
veel samen: werken, brainstormen, beslissingen nemen en kennis delen. Aan het roer staat Wim, de
coördinator. Hij pusht jou om het beste uit jezelf te halen, zodat jij jezelf maximaal ontplooit. Kortom; een
baan met dynamiek en afwisseling, waar veel bij komt kijken. Zo ontzettend veel dat wij jouw hulp snoeihard
nodig hebben.
Ben jij die enthousiaste klant- en resultaatgerichte innovatieve financiële duizendpoot en in voor een mooie
uitdaging? Gooi jij geregeld een bal op, die jouw collega’s verder trappen? Zie jij mogelijkheden om
werkprocessen nóg efficiënter in te richten en bewaak jij bij afwezigheid van de coördinator het fort? Houd
je daarnaast ook van een portie gezelligheid op de werkvloer? Lees dan snel verder…

Wat ga je doen
De vacature Medewerker Financiën daagt je uit om ervoor te zorgen dat de gehele financiële administratie
kloppend is én blijft. Jij ontlast de Controllers zodanig, dat zij zich volledig kunnen focussen op hun
corebusiness. Als Medewerker Financiën heb je veel intern en extern contact en heb je een zeer afwisselend
takenpakket. Zo houd jij je onder andere bezig met:





Het beheren van specifieke administraties en het tijdig verwerken van mutaties in de financiële
administratie;
Een bijdrage leveren aan het maken, analyseren en interpreteren van financiële overzichten;
Het afhandelen van schriftelijke en mondelinge vragen van interne en externe klanten over een
bepaalde financiële administratie;
Het ondersteunen en vervangen van de coördinator bij afwezigheid.

Wij vragen





Je hebt een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld HEAO)
Je hebt minimaal één jaar ervaring met het voeren van een financiële administratie, bij voorkeur
ervaring met AFAS;
Je bent pro-actief en in staat om op een correcte en duidelijke wijze informatie over te brengen;
Je bent accuraat, klantgericht, analytisch, flexibel en gewend om zowel zelfstandig als in
teamverband werkzaamheden uit te voeren en te reageren op ad-hoc situaties.

Wij bieden







Salaris schaal 8 CAO Openbare Bibliotheken, (inschaling indicatief afhankelijk van ervaring min.
€ 2.603,00 en max € 3.336,00 bij 36 p.w.;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld een kilometervergoeding voor woonwerverkeer, een eindejaarsuitkering, pensioenopbouw bij Pensioenfonds Openbare Bibliotheken
(POB); bedrijfsfitness of het fietsenplan;
Een dienstverband in eerste instantie tot 31 december 2017, met de mogelijkheid tot verlenging;
Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en door te groeien;
Fantastische collega’s;
Goede bereikbaarheid via openbaar vervoer, maar ook voldoende (gratis) parkeerruimte.

Waar ga je werken
Rijnbrink (ca. 200 medewerkers) adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel en een
aantal grotere zelfstandige bibliotheken in andere provincies, op het gebied van bedrijfsvoering en
inhoudelijk bibliotheekwerk. Daarnaast breiden we onze dienstverlening uit en werken we o.a. voor
muziekscholen, theaters, maatschappelijke, educatieve en culturele instellingen. Om al deze organisaties zo
goed mogelijk te ondersteunen werken we sterk vanuit onze kernwaarden: klantgerichtheid, innovatiekracht,
flexibiliteit, efficiëntie en resultaatgerichtheid. We signaleren maatschappelijke trends en lokale
ontwikkelingen zodat we een up-to-date dienstenpakket aan kunnen bieden. Rijnbrink ontwikkelt zich van
een maatschappelijke organisatie die werkt vanuit overheidssubsidies naar een maatschappelijke organisatie
met een gezonde zakelijke klantgerichte bedrijfsvoering. Een flinke dosis ondernemerschap zien wij als de
basis voor succes.

Enthousiast over de vacature? Herken je jezelf in het profiel? Waar wacht je nog op? Solliciteer
nu met je CV en motivatiebrief. Als jij ons weet te imponeren, dan nodigen wij je uit!

Interesse in deze functie?
Informatie over deze functie kun je inwinnen bij Hans de Zwart,
Teammanager Beheer Bedrijfsvoering, tel. 06 – 51854412 of
Hans.deZwart@rijnbrink.nl.
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