
 
 

 

JY is op zoek naar een nieuwe collega!  

 

JY 

Om ons heen zijn er veel mensen die ieder op hun eigen manier een helpende hand kunnen 

gebruiken. En juist dat is de passie van Stichting JY. Hulp bieden in de vorm die op dat moment nodig 

is. Of het nu gaat om ondersteuning thuis, dagbesteding, werk of door het organiseren van de 

activiteiten en evenementen voor goede doelen. JY is er als laagdrempelige en persoonlijke 

zorgaanbieder voor iedereen. 

 

JY zoekt een Medewerker Financiële Administratie - 10 uur per week voor ons kantoor in 

Vollenhove. Een gedreven en betrokken professional die samen met ons inhoud gaat geven aan deze 

functie en onze administratie. 
 

Als Medewerker Financiële Administratie ga jij onderdeel uitmaken van een klein, maar fijn, team, 

waar iedereen prettig samenwerkt. Alle collega's zijn klantvriendelijk en gaan zorgvuldig om met de 

vertrouwelijke gegevens van cliënten. Zie jij jezelf werken in een dynamische organisatie en ben jij 2 

morgens per week beschikbaar? Dan zoeken we jou! 

 

Wat ga je doen? 

• Uitvoeren van de financiële administratie van meerdere organisaties 
• Zorgdragen voor de financieel-administratieve processen 
• Het voeren van de crediteurenadministratie 
• Bewaken van betalingen en boekingen controleren 
• Verwerken van de periode en maanddeclaraties 
• Assisteren bij het opstellen van financiële rapportages 
• Afwijkingen signaleren en correcties doorvoeren 

 

Wat verwachten we van jou? 

 

• Je hebt een MBO4 opleiding afgerond in de financiele richting  

• Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie 

• Je hebt kennis van VISMA en NEDAP ONS (pré); 

• Je bent communicatief sterk, houdt van aanpakken en kunt zelfstandig werken; 

• Je herkent je in de volgende competenties: structuur en overzicht, aandacht voor details, 

kwaliteitsgericht, tot achter de komma kloppend. 

• Je bent klantvriendelijk en hebt affiniteit met de zorg; 

 

Jouw VOG en referenties vinden we heel belangrijk 
Wij willen onze cliënten goede dienstverlening en service bieden in een omgeving waar zij zich 
vertrouwd en veilig voelen. Als medewerker speel je daarbij een belangrijke rol. Kom je bij ons in 
dienst? Dan vragen we daarom een Verklaring Omtrent Gedrag van je en één of meer referenties. 

Wat bieden we jou 

Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een jonge en innoverende organisatie. We starten 

met een overeenkomt van 10 uur per week wat in de toekomst uitbereid kan worden. Het contract is 

volgens CAO sociaal werk voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging en een vast dienstverband.  



 
 

  

AANVULLENDE INFORMATIE  

Je kunt je sollicitatie tot vrijdag 14 februari a.s. mailen naar sollicitatie@stichtingjy.nl. De 

selectiegesprekken zijn gepland op in week 8 en 9 2020. Heb je maandag 17 februari nog geen 

uitnodiging ontvangen, dan kun je ervan uitgaan dat je niet geselecteerd bent. 

Neem voor meer informatie gerust contact op met Yvonne Meijer 0527-745959. 

 


