VACATURE
ASSISTENT TEAMLEIDER FINANCIËN (36-40 UUR
P/W)
DOELGERICHT, OOG VOOR DETAIL EN CIJFERS
Heb jij kennis van de financiële administratie en affiniteit met vastgoed? Dan
is dit jouw kans!
‘Hendrick de Keyser’ is hét nationale goede doel voor het behoud en beheer van
monumenten. De omvang van onze collectie met 435 woonhuizen gebouwd tussen 1495
en 1980, verspreid over Nederland is uniek. De bouwkunst, architectuur en interieurs zijn
buitengewoon en veelal origineel. Eenmaal verworven panden blijven voor altijd in ons
bezit en hiermee spelen wij een belangrijke rol in het erfgoedbeheer van het verleden,
heden en de toekomst.
Voor het team Financiën (7 fte) kijken wij uit naar een nieuwe collega die ons team op het
kantoor op de Herengracht komt versterken. Als Assistent teamleider Financiën maak jij
onderdeel uit van een team dat als doel heeft het registreren van alle informatie die nodig
is voor een actueel en helder inzicht in financiële positie van de vereniging. In deze functie
ondersteun je de collega’s die verantwoordelijk zijn voor debiteuren- en
crediteurenbeheer en de teamleider Financiën met alle voorkomende werkzaamheden
van onze afdeling.
Taken en verantwoordelijkheden
• Je verzorgt de dagelijkse boekhouding en biedt ondersteuning aan je collega’s
van debiteuren – en crediteurenbeheer en je verwerkt bankmutaties;
• Je ondersteunt de jaarafsluiting, forecasting/budgettering en
liquiditeitsprognoses;
• Je voert maandelijkse reconciliaties uit evenals sub administraties en het
grootboek;
• Je verwerkt declaraties;
• Je draagt bij aan het optimaliseren van administratieve- en bedrijfsprocessen;
• Je voert ad-hoc analyses uit.
Profiel
• een afgeronde HBO-opleiding (Bedrijfseconomie/Accountancy/Finance);
• minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen een middelgroot bedrijf in een
financiële functie;
• inzicht in administratieve procedures;
• kennis van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten;
• integriteit bij het verwerken van financiële gegevens;
• oog voor detail;
• goede kennis van Nederlandse taal en communicatief vaardig.

De praktijk
Je komt te werken in een historische omgeving, bij een professioneel goed doel in een
gedreven kleine organisatie. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en we bieden je
een marktconform salaris op basis van leeftijd en ervaring. De Vereniging kent goede
secundaire arbeidsvoorwaarden en het betreft een aanstelling voor 36 tot 40 uur p/w.
Solliciteren
Jouw motivatiebrief met actueel CV (beiden als PDF) ontvangen wij graag voor 14 juli
2021 per e-mail, vacatures@hendrickdekeyser.nl o.v.v. vacature Assistent teamleider
Financiën.
De kennismakingsgesprekken staan gepland in de week van 19 juli 2021.
Voor vragen ten aanzien van de vacature kun je contact opnemen met Arnold Vlaar,
teamleider Financiën, 020 521 06 30.

