
 
 
 
 
AKROS is sterk actief als gespecialiseerde, maatschappelijke onderneming op het gebied van Kinderopvang en 
Welzijn in Amsterdam en omstreken. Vanuit lokale betrokkenheid stimuleert AKROS een actieve, leefbare en 
gevarieerde samenleving in wijken en buurten, voor alle leeftijden en bevolkingsgroepen. Per direct zijn wij op zoek 
naar een:  

 
Voor een veelzijdige administratieve functie zijn wij op zoek naar een 

 
Financieel administratief medewerker 

Voor 24 tot 28 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’s ben je verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de administratie van onze 
organisatie. Specifiek bestaan je taken uit: 
 

• Het beheren van de contante betaalstromen van onze vestigingen. 
Onze doelstelling voor 2019 is om deze processen te digitaliseren. Jij zal hierbij nauw betrokken zijn bij de 
opzet en begeleiding van collega’s en je zorgt periodiek voor een juiste verwerking in de boekhouding. 

• Periodiek afstemmen & afrekenen van de rekening-courant posities van onze organisatie. 

• Debiteurenbeheer, samen met een collega. 

• Daarnaast ondersteun je je collega’s van de afdeling bij drukte en/of afwezigheid. Denk bijvoorbeeld aan 
werkzaamheden voor de crediteuren- en salarisadministratie. 

 
Heb je affiniteit met financiën en beschik je daarnaast over: 

• Een afgeronde financiële opleiding; 

• Een enthousiaste instelling, zonder 9-5 mentaliteit; 

• Een proactieve, zelfstandige & nauwkeurige werkhouding; 

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

• 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. 
 
Interesse? 

Dan zien wij je CV met motivatiebrief graag tegemoet op sollicitatie@akros-amsterdam.nl 

Dit kan tot en met uiterlijk 27 januari 2019. Heb je naar aanleiding van deze vacature nog vragen? Stel ze dan via 

020 – 2610500 en vraag naar Almer van de Wouw.  
 
Over AKROS 

AKROS is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn. Bij onze kinderopvang zijn kinderen verzekerd van 

professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, leren en groeien. Ook biedt AKROS 

taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor participatie en welzijn in Amsterdam. 

 

Privacy 

Voor de afhandeling van je sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De door jou aan 
AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde 
van de sollicitatieprocedure. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij AKROS, dan worden jouw gegevens 
onderdeel van je personeelsdossier. 

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