KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van
Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen
meedoen en mensen omzien naar elkaar. We richten ons daarbij op thema’s als wonen, zorg,
veiligheid, digitalisering, koopkracht en zingeving. Naast landelijke belangenbehartiging biedt
KBO-PCOB ook aantrekkelijk ledenvoordeel en service voor leden. KBO en PCOB zijn begin dit
jaar op landelijk niveau samengegaan. Het bureau is gehuisvest in een modern kantoorpand in
Utrecht en telt dertig medewerkers.
Wij zijn op zoek naar een

financieel medewerker (32-36 uur per week)
De functie:
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van de financiële administratie. De
werkzaamheden bestaan uit: crediteuren-, debiteuren-, grootboek- en projectadministratie,
facturatie, ondersteunen van de afdelingen in het land bij de uitvoering van het penningmeesterschap en het controleren van de informatie die zij aanleveren. Daarnaast ondersteun je
de financieel administrateur bij de voorbereiding van de financiële rapportages, begroting en
jaarrekening en ben je in staat om deeltaken van de financieel administrateur over te nemen.
Onze nieuwe collega:
Wij zoeken iemand met een relevante hbo-opleiding en aantoonbare werkervaring op financieeladministratief terrein. Onze nieuwe collega heeft aantoonbare kennis van financiële administratie
en planning & control en daarnaast kennis en goede beheersing van Exact en MS-office. Een
proactieve, accurate en dienstverlenende werkhouding is vereist. En natuurlijk verwachten wij
affiniteit met de missie van KBO-PCOB.
Wij bieden:
 Een afwisselende functie in een organisatie die volop in beweging is
 Een persoonlijke en informele werkomgeving
 Salarissen zijn conform de CAO Sociaal Werk. Deze functie is ingedeeld in schaal 7-8 en kent
een maximum brutosalaris van € 3.553 op fulltime basis.
Belangstelling?
Stuur je CV en motivatie vóór 22 december a.s. naar pz@kbo-pcob.nl. Voor nadere informatie
over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Harold Ridderbos, financieel
medewerker, tel. 030 – 3400600.
Voor meer informatie: www.kbo-pcob.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.

