
Vacature: Financieel administratief medewerker (28-32 uur per week)

In verband met de uitbreiding van ons team bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar een
financieel administratief medewerker om ons team te versterken.

Over het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
‘Zorg’ redt levens, preventie generaties. Het NCJ is een innovatie- en kenniscentrum voor het
domein van jeugdgezondheid in Nederland en een onafhankelijke stichting. Het NCJ is dé
preventie-expert en bondgenoot voor iedereen die bij wil dragen aan onze missie: de beste
jeugdgezondheid voor ieder kind. We werken samen met iedereen die de Nederlandse jeugd
(van preconceptie t/m adolescentie) gezond wil houden of hun gezondheid wil bevorderen.
Daarin zien wij een linking-pin rol voor professionals die werken in de jeugdgezondheidszorg
(JGZ), zoals de jeugdartsen en -verpleegkundigen op de consultatiebureaus.

Jouw profiel
Je bent een energieke, daadkrachtige persoonlijkheid die affiniteit heeft met financiën en het
een uitdaging vindt bij te dragen aan een goed lopende bedrijfsvoering. Je hebt enkele jaren
werkervaring op het gebied van financiële administratie en facilitaire ondersteuning. Verder:

● maak je nieuwe materie snel eigen,
● beheers je de Nederlandse taal uitstekend,
● ben je een pro-actieve doener en aanpakker,
● heb je kennis van werken met Excel of Google spreadsheets,
● ben je bekend bent met financiële beheerprogramma’s,
● wil je deel uitmaken van een klein, maar leuk en hecht team.

Hoofdwerkzaamheden

Financiële administratie en finance-planning-control cyclus
● verwerken van inkoop- en verkoopfacturen,
● beheren facturatie - en offerte register,
● bijhouden leveranciersoverzicht,
● assisteren bij opstellen van de projectbegrotingen, financiële voortgang verwerken
● mutaties doorvoeren in het financiële programma (nieuwe projecten, nieuwe collega's

etc),
● beantwoorden van financiële vragen collega’s.

Overige administratieve werkzaamheden
● achterwacht directiesecretaresse tijdens diens afwezigheid,
● bestellingen (attenties medewerkers/koffie-thee/overige office benodigdheden),
● post,
● beheer vergaderzalen en lunch bestellingen tijdens bijeenkomsten,
● extra werkzaamheden in overleg.

Werkomgeving en team
Je komt terecht in een team met 26 collega’s op ons kantoor aan de Churchilllaan in Utrecht. De
adviseurs van het NCJ zijn changemakers. Ze signaleren, confronteren en inspireren. Gevraagd
en ongevraagd. Ze laten zien dat er alternatieven zijn voor de huidige manier van denken en
werken. Je maakt onderdeel uit van het team Communicatie en bedrijfsvoering.

Het NCJ biedt:
● een aanstelling voor (in eerste instantie) één jaar met zicht op verlenging;
● het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring;
● een informele werkomgeving en een goede werksfeer.



Het NCJ heeft een eigen arbeidsvoorwaardenreglement en is aangesloten bij pensioenfonds ABP.

Starten in coronatijd
Het NCJ volgt de landelijke adviezen van de overheid met betrekking tot het coronavirus. Op
dit moment werken NCJ-adviseurs vanuit huis, tenzij het écht niet anders kan. Als jij onze
nieuwe collega wordt, zullen we in gezamenlijkheid een inwerkprogramma vormgeven om
ervoor te zorgen dat je snel ‘part of the team’ bent en je je op je plek voelt.

Solliciteren
Ben jij de professional die met een frisse blik kan bijdragen aan een goed lopende
bedrijfsvoering? Stuur je CV met motivatie vóór 14 februari 2022 a.s. (t.a.v. Trudy Dunnink,
adjunct directeur) naar secretariaat@ncj.nl. De eerste gesprekken worden gepland op 21en 22
februari 2022. Op 24 februari 2022 zal een eventueel tweede gesprek plaatsvinden.

Bij voorkeur vindt het eerste gesprek fysiek plaats op ons kantoor in Utrecht, maar uiteraard
volgen wij de corona adviezen van de overheid.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Riduan Sebai (financieel
adviseur) via rsebai@ncj.nl of 06 - 51871763.

Zie ook http://www.ncj.nl/.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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