
 

Kinderhospice Binnenveld geeft zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar met 
een complexe zorgvraag. Deze professionele verpleegkundige en pedagogische zorg geven wij samen met onze 
vrijwilligers 24/7 in een huiselijke omgeving. Naast deze 24-uurs zorg geven wij ook ontwikkelingsgerichte 
verpleegkundige dagopvang aan kinderen van 0 – 5 jaar met een lichamelijke zorgvraag. Om de collega’s in de zorg 
en de zorgverlening mogelijk te maken worden zij ondersteund vanuit het Bedrijfsbureau. Onze organisatie groeit! 
Dit leidt ertoe dat er meer ondersteunende diensten binnen ons Bedrijfsbureau nodig zijn. Wij willen daarom 
uitbreiden. Wij zoeken op dit moment een: 
      
                                 enthousiaste ervaren financieel administratief medewerker 

                                                                          16 – 24 uur per week 

Kerntaken: 
o Uitvoeren van dagelijkse administratieve werkzaamheden zoals het beantwoorden van vragen, afhandelen 

van e-mailcorrespondentie, inboeken van inkoopfacturen etc. 
o (Zorg)declaraties voorbereiden 
o P&O-zaken, zoals administratie m.b.t. in – en uitdiensttreding, beheer van personeelsdossiers, verwerking 

verzuimmeldingen etc. 
o Voorbereiding salarisverwerking en afstemming met de roosteraar/planner 
o Voorbereidende werkzaamheden voor de jaarrekeningen 
o Optimalisatie van administratieve processen 

 
Functie-eisen:  

o HBO werk –en denkniveau  
o Afgeronde opleiding in financiële richting 
o Nauwkeurig, analytisch en accuraat 
o Flexibele en pro-actieve werkhouding 
o Bekend met wet - en regelgeving gezondheidzorg is een pré 
o Ervaring met Exact  
o Uitstekende beheersing van Microsoft Office (Word, Excel) 
o Zelfstandig kunnen werken 
o Correct gebruik van de Nederlandse taal, in woord en geschrift 

 
Dienstverband: 

o Dienstverband  van 16 uur per week 
o Werkdagen in overleg 
o Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens CAO ziekenhuizen 



 
 
Bijzonderheden:  
Een kleine groeiende organisatie die volop in ontwikkeling is en waarbij je ondersteunend bijdraagt aan het mogelijk 
maken van de beste zorg voor de kinderen. 

 
Interesse? 
Ben jij die enthousiaste ervaren financieel administratief medewerker met aantoonbare ervaring en kennis die ons 
kleine, maar gezellige team wil komen versterken?  
 
Stuur dan vóór 18 november je sollicitatiebrief voorzien van cv naar mevr. C.H. (Corienke)Fieret (hoofd 
Bedrijfsbureau). Dit kan per e-mail naar: administratie@kinderhospicebinnenveld.nl. 
 
Voor vragen n.a.v. deze vacature kun je bij Corienke Fieret terecht: 0342-405203.  
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.kinderhospicebinnenveld.nl. 
 

 
 

          
 
              


