
 

Vacature  

 

De Mondia Scholengroep is op zoek naar een: 

 

‘Medewerker financiële administratie’ (m/v) 

 

Het gaat met ingang van 1 december 2018 om een functie in deeltijd voor 24 uur per week 

(0,6 fte) die beloond wordt conform FUWA VO (het functiewaarderingsysteem voor het 

voortgezet onderwijs).  

 

Functieomschrijving: 

Als medewerker financiële administratie ben je, onder verantwoordelijkheid van het hoofd 

bedrijfsvoering, belast met diverse boekhoudkundige en financieel administratieve processen 

waaronder het controleren en verwerken van ingekomen facturen en declaraties, het  

verwerken van bank-mutaties en het mede voeren van een debiteuren- en 

crediteurenadministratie. 

Aanvullend draag je zorg voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden en 

ondersteun je de collega’s van de afdeling financiën met diverse taken waaronder het 

verlenen van assistentie bij het voorbereiden van stukken t.b.v. de begroting en/of de 

jaarrekening.  

 

Functie eisen: 

Om in aanmerking te komen voor de functie van medewerker financiële administratie voldoe 

je minimaal aan de volgende functie-eisen:  

 

 Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau en relevante 

(administratieve) opleiding op MBO niveau; 

 Je bent communicatief vaardig; 

 Je kunt nauwkeurig en gestructureerd werken; 

 Je beschikt over kennis van onderwijsprocessen (VO); 

 Je bent een allrounder en beschikt over inzicht in boekhoudkundige en administratief 

financiële processen; 

 Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar relevante ervaring opgedaan in een vergelijkbare 

functie; 

 Je beschikt over een goede beheersing van het programma Excel (Microsoft-Office); 

 Ervaring met een applicatie voor de financiële administratie (bij voorkeur Exact) is 

een pre. 

 



Wat wij bieden 

De functie wordt, conform het functieprofiel ‘medewerker financiële administratie’, 

gewaardeerd op schaal 6 CAO VO 2018-2019.  

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de vigerende CAO voor het Voortgezet Onderwijs. 

Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast bij goed functioneren. 

 

 

Overige informatie: 

Deze vacature wordt zowel intern alsook extern uitgezet;  

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

 

Contact: 

 

Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. A. (Arjen) 

Mondeel, hoofd bedrijfsvoering van de Mondia Scholengroep (telefoonnummer 0118-

479400).   

Sollicitatiebrieven dienen vergezeld te gaan van een Curriculum Vitae.  

Je sollicitatie dient gericht te worden aan de directeur-bestuurder, dhr. A.A.A. (Guus) Hagt. 

Je kunt jouw brief versturen via email naar sollicitatie@mondia.nl .Wij zien jouw sollicitatie 

graag uiterlijk zondag 30 september 2018 tegemoet.  

Meer informatie over arbeidsvoorwaarden, de Mondia Scholengroep e.d. is te verkrijgen bij 

de personeelsfunctionaris, dhr. M.T. (Marco) de Veen, tel. 0118-479400, 

m.deveen@mondia.nl.  

 

 

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