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AKROS is een maatschappelijke organisatie op het gebied van kinderopvang en welzijn in Amsterdam. 
AKROS biedt dagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang en werkt met voor- en vroegschoolse 
educatie programma’s in Amsterdam West. Daarnaast is AKROS in samenwerking met de Gemeente actief 
op het gebied van taal en inburgeringsprojecten voor heel Amsterdam. 

 
 

Voor een veelzijdige administratieve functie zijn wij op zoek naar een 
 

Financieel administratief medewerker 
Voor 24 tot 32 uur per week 

 
 
Deze functie is uitermate geschikt voor een leergierige starter, maar zeker ook voor een junior met een 
paar jaar werkervaring op een financieel administratieve afdeling. 
 
Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de debiteurenadministratie 
van onze kinderopvangsoorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
 

• Het maken, controleren, verzenden en (automatisch) incasseren van facturen; 

• Het verwerken en invoeren van gegevens inzake extra opvangdagen; 

• Het berekenen en aanvragen van kinderopvangtoeslagen voor onze klanten; 

• Daarnaast ondersteun je je collega’s van de afdeling bij drukte en/of afwezigheid. 
 
Heb je affiniteit met financiën en beschik je daarnaast over: 

• Een afgeronde VMBO of MBO opleiding met financieel/economische vakken; 

• Een klantvriendelijke en proactieve werkhouding; 

• Goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal; 

• Een enthousiaste flexibele instelling; 

• Gevoel voor software (je bent handig met Office)  
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wij bieden je uitdagende en veelzijdige functie in een klein en hecht team, met primaire en secundaire 
voorwaarden conform de CAO Kinderopvang. 
 
Bij AKROS werken goed opgeleide, enthousiaste medewerkers. Zij zijn onze hoogvliegers. Op het centraal 
bureau werken medewerkers met een staf en/of ondersteunende functie. Zij houden zich bezig met het 
voorbereidende werk, beleid, financiën, communicatie en aansturing van de verschillende locaties. De 
pedagogisch medewerkers op de voorscholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties 
werken op de groep met de kinderen. 
 
Interesse? 
Dan zien wij je CV met motivatiebrief graag tegemoet op sollicitatie@akros-amsterdam.nl 
Dit kan tot uiterlijk maandag 18 juni 2018. 
Heb je naar aanleiding van deze vacature nog vragen? Stel ze dan via 020 – 2610500 en vraag naar Almer 
van de Wouw. 
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