
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste  
 

Financieel administratief medewerker voor circa 32 uur per week 
op onze locatie in Boxmeer 
 
Zoek je een verantwoordelijke, ondernemende baan en heb je passie voor 
cijfers? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wie zijn wij? 
Elke jongere verdient het om het maximale uit zichzelf te halen op intellectueel, sociaal en 
creatief gebied. VKPS biedt ondersteuning door uit te gaan van de eigen kracht van de 
jongere en hulp te bieden daar waar nodig. We helpen jongeren met het realiseren van hun 
persoonlijke doelstellingen.      
VKPS Studiebegeleiding begeleidt jongeren van 4 tot 25 jaar bij hun studie. We bieden 
huiswerkbegeleiding, remedial teaching, bijlessen, examentrainingen, zomerschool, 
cursussen en projecten. 
 
Functie 
Als financieel administratief medewerker zal geen werkdag hetzelfde zijn. De functie is divers 
maar jouw voornaamste werkzaamheden bestaan uit: 

• Wekelijks verzorgen van de  financiële administratie van meerdere entiteiten; 

• Zorgadministratie bijhouden en berichtenverkeer met gemeenten onderhouden; 

• Bewaken debiteuren; 

• Debiteuren en crediteuren administratie bijhouden; 

• Ondersteunende werkzaamheden voor de administrateur; 

• Ondersteunende werkzaamheden op ICT gebied; 

• Beheer van PC’s en laptops binnen de organisatie. 
 
Wat zijn je kwaliteiten? 

• Afgeronde Mbo-opleiding in een financiële richting; 

• Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie; 

• Administratieve ervaring binnen het onderwijs en/of de zorg is een pré; 

• Expert in Excel;  

• Kennis van ICT; 

• Proactief, analytisch en ondernemend; 

• Zelfstandig, verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Goede communicatieve vaardigheden. 
 

Wij bieden 

• Een contract voor bepaalde tijd per 1 november 2021 van 32 uur per week met 
uitzicht op onbepaalde tijd; 

• Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een collegiale organisatie; 

• Mogelijkheid om jezelf door te ontwikkelen; 

• Een goed salaris en overige arbeidsvoorwaarden. 
 



Interesse?  
Bij interesse kun je direct solliciteren door je CV met korte motivatie te mailen naar 
werkenbij@vkpsmail.nl 
Heb je vragen over de functie of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jeroen van 
Kuijk via jeroen.vankuijk@vkpsmail.nl of 0653230514 


