
 

 
 
Heb je interesse in werken voor een organisatie die zich bezighoudt met voogdijwerk én opvang voor 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen? Wil je graag vanuit een centrale en ondersteunde rol het 

verschil maken? Heb je cijfermatig inzicht en ben je nauwkeurig?  Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Wegens toename van de werkzaamheden zoeken wij van 

 

Medewerker financiële administratie  
 

voor 32-36 uur per week in Utrecht 

 

De financiële administratie van Nidos wordt centraal vanuit Utrecht gevoerd. De financiële 

administratie is onderdeel van het team bedrijfsvoering en werkt dagelijks nauw samen met het 

primaire proces.  

 

Functieomschrijving 

Het team van financiële administratie bestaat uit vier collega’s met wie je nauw samenwerkt. Je 

werkt deels op kantoor in Utrecht en deels vanuit huis. Ben jij de persoon die ons team komt 

versterken?  

 

Als medewerker financiële administratie heb je een gevarieerd takenpakket in samenwerking met je 

collega’s. Zo doe je de crediteurenadministratie, zet je betalingen klaar, voer je controles uit op en 

aansluitingen met het grootboek, handel je de post af en voer je andere voorkomende 

werkzaamheden uit. Afhankelijk van je kennis en ervaring kan je takenpakket worden uitgebreid of 

aangepast.  

 

Kortom, we zijn op zoek naar een financieel allrounder die houdt van afwisseling, snel kan schakelen 

en van een breed takenpakket energie krijgt. 

 

Functie-eisen 

• Minimaal MBO+ denkniveau met een PDB en/of MBA diploma. 

• Minimaal vijf jaar ervaring in soortgelijke functie. 

• Uitstekende kennis van Microsoft Office. 

• Ervaring met Exact Globe en Elvy is een pré. 

• Goede beheersing van Nederlands in woord en geschrift. Beheersing van de Engelse taal in 

woord en geschrift is een pré. 

 

 

 

 

 



 

Arbeidsvoorwaarden 

• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de cao Jeugdzorg. 

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 2.244 

en maximaal € 3.749 (schaal 6-8). Inschaling vindt plaats op basis van je ervaring en 

achtergrond.  

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

• Je standplaats is Utrecht. Een combinatie van werken op kantoor en thuis is mogelijk. 

• De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar, met kans op verlenging. 

 

Procedure 

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Johan Renes, 

medewerker financiële administratie, via telefoonnummer 088-5011218. 

 

Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot uiterlijk 10 oktober 2022 sturen naar het e-mailadres 

p.bakker@nidos.nl ter attentie van Petra Bakker.  

 

De organisatie 

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor 

wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van 

het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met 

respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke 

deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie 

over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op 

enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional 

de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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