
                                Voor ons mooie Antroposofisch Kinderdagverblijf De Morgenster 

De Morgenster Zutphen 

zijn wij per 1 mei 2022 op zoek naar een enthousiaste en klantvriendelijke 

financieel administratief medewerker C voor 10-12 uur per week 

Doel van de functie 

Het organiseren en coördineren dan wel het bieden van secretariële, administratieve, financiële en 
organisatorische ondersteuning aan directeur en bestuur. 

 

De werkzaamheden 

Alle voorkomende werkzaamheden van financiële aard te weten; 

 

Declaraties, facturen, boekingen, controle van de dagelijkse verwerking van financiële gegevens, 

werkprocessen van de financiële administratie inrichten, controle van de aansluiting tussen de 

boekhouding (het grootboek) en sub administraties zoals debiteuren, crediteuren en activa, het 

uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden tbv de salarisadministratie; het betaalbaar 

stellen van facturen en controle van betalingen aan crediteuren en de specificatie van de 

debiteurenposten, opstellen van cijferoverzichten , periodieke rapportages en ad hoc analyses 

van financiële aard,verstrekken van mondeling en/of schriftelijk informatie uit de financiële 

administratie, verzamelen van gegevens voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening en 

periodieke financiële overzichten, archiveren financiële brondocumenten, signaleren van 

mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de gehele organisatie. 

• HBO werk- en denkniveau, analytisch vermogen. 

• Kennis van en inzicht in de administratieve processen.  

• Kennis van de administratieve procedures en relevante wetgeving 

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren op alle niveaus. 

• Ordelijkheid en systematisch werken en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze 

verwerken van een diversiteit aan gegevens 

• Stressbestendigheid in verband met werkzaamheden die onder tijdsdruk staan  bv 

(salarissen) 
• staan affiniteit met antroposofie is prettig. 

 
 

· 

Salariëring volgens CAO Kinderopvang , administratief mw C, inschaling van treden afhankelijk van 
ervaring.  

Sollicitatiebrief met CV én foto kunt u mailen naar directeur Rachel van Dijk, 
directie@morgensterzutphen.nl 

mailto:directie@morgensterzutphen.nl


Ook is het mogelijk om als ZZP-er bij ons te komen werken. 

Sluitingsdatum is 8 april 2022. Voor vragen die specifiek gaan over de inhoud van deze vacature, kunt 
u bellen naar telefoon nummer:  0575 541617 op maandag en dinsdag en vragen naar Nanda. Of 
mailen naar administratie@morgensterzutphen.nl. 

 

mailto:administratie@morgensterzutphen.nl

