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Financieel 

Referentiefunctie:  Medewerker financiële administratie 

Doel van de functie 
Het verrichten van administratieve werkzaamheden door middel van het invoeren van financiële 
gegevens in een geautomatiseerd systeem ten behoeve van de financiële administratie. 

Rapportagestructuur 
De medewerker financiële administratie rapporteert rechtstreeks aan de boekhouder/manager 
administratie. 

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden 
De medewerker financiële administratie heeft de volgende resultaatverantwoordelijkheden: 

1. verricht voorbereidende en uitvoerende financieel-administratieve werkzaamheden ten behoeve 

van de boekhouder/manager administratie, teneinde de gegevens zo correct en optimaal mogelijk te 

verwerken;  

• zorgt voor het registreren en coderen van alle financiële stukken;  

• houdt de debiteuren- en crediteurenboekhouding bij;  

• voert de gegevens in het grootboek in;  

• assisteert bij het opstellen en produceren van de financiële overzichten (periodiek);  

• verwerkt per computer de bank- en girogegevens en/of kasmutaties;  

• voert mutaties in in de personeelsadministratie;  

2. verricht diverse ondersteunende administratieve werkzaamheden teneinde de afdeling en/of andere 

afdelingen zo effectief mogelijk te ondersteunen;  

• houdt de verenigingsadministratie en/of ledenadministratie bij;  

• verzendt routinecorrespondentie, standaardbrieven, e.d.;  

• produceert en verzendt facturen en/of aanmaningen;  

• houdt het archief van de financiële administratie bij;  

• verricht algemene kantoorwerkzaamheden.  

 

Functie-eisen 
De medewerker financiële administratie voldoet aan de volgende functie-eisen: 

3. Mavo werk- en denkniveau;  
4. enige boekhoudkundige kennis;  
5. administratieve ervaring;  
 



 

 
Pagina 2 van 4 

Typering:  
Accent ligt op: financieel-/administratieve werkzaamheden  

o Het verrichten van voorbereidende en uitvoerende financieel- administratieve 
werkzaamheden  

o Invoeren van financiële gegevens in een geautomatiseerd systeem  
o Zorgt voor het registreren en coderen  
o Houdt de debiteuren en crediteuren boekhouding bij  
o Voert gegevens in het grootboek in Verwerkt per computer bank- en girogegevens  
o Verzendt routine correspondentie, standaardbrieven e.d  
o Er is sprake van regelmatige controle  
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Referentiefunctie:  Boekhoudkundig medewerker 

Doel van de functie 
Verricht financieel administratieve en administratief organisatorische werkzaamheden teneinde 
ondersteuning te bieden aan het financiële beleid binnen de organisatie. 

Rapportagestructuur 
De boekhoudkundig medewerker rapporteert rechtstreeks aan manager administratie of aan de 
directeur. De boekhoudkundig medewerker geeft leiding aan medewerker financiële administratie. 

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden 
De boekhoudkundig medewerker heeft de volgende resultaatverantwoordelijkheden: 

1. verricht financieel administratieve werkzaamheden teneinde correcte, actuele en inzichtelijke 

financiële gegevens en transacties te realiseren; zorgt voor het doorvoeren van de financiële mutaties;  

• controleert en codeert boekingsstukken;  

• bewaakt de debiteuren- en crediteurenboekhouding;  

• verzorgt de periodieke afsluiting van de grootboeken;  

• draagt zorg voor de tijdige afhandeling van declaraties, facturen en vorderingen;  

• levert gegevens aan en produceert de conceptbegroting en conceptjaarrekening;  

• verwerkt de financiële afwikkeling van evenementen;  

• verstrekt gegevens ten behoeve van deelbegrotingen;  

2. voert administratieve werkzaamheden ten behoeve van de personeelsadministratie en 

salarisadministratie uit;  

• zorgt voor het doorvoeren van de mutaties in de personeels- en salarisadministratie;  

• verzorgt de kwartaalaangiften OB en verstrekt belastingaangiften m.b.t. gedeclareerde 

honoraria;  

• zorgt voor het bijhouden van de personeelsadministratie m.b.t. ziekte- en verlofdagen;  

• voert correspondentie met de bedrijfsvereniging/arbodienst m.b.t. ziekmeldingen;  

3. levert mede een bijdrage aan de managementinformatie door middel van het produceren van 

financiële overzichten teneinde in de informatiebehoefte van de directie te kunnen voorzien;  

• produceert diverse financiële overzichten;  

• bewaakt het budget en signaleert afwijkingen;  

4. voert de overige administratief organisatorische werkzaamheden uit;  

• draagt zorg voor het voorraadbeheer;  

• correspondeert en voert overleg met externe relaties m.b.t. administratieve zaken;  

5. geeft leiding aan de medewerker financiële administratie door middel van sturen, begeleiden (ook 

vakinhoudelijk) en motiveren;  
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Functie-eisen 
De boekhoudkundig medewerker voldoet aan de volgende functie-eisen: 

6. MBO werk- en denkniveau;  
7. vakkennis op boekhoudkundig gebied;  
8. kennis van geautomatiseerde informatiesystemen;  
9. goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden;  

 
Typering:  
Accent ligt op controle boekhouding en managementinformatie  

o Verricht financiële en boekhoudkundige werkzaamheden  
o Draagt zorg voor het doorvoeren van financiële mutaties  
o Controleert en codeert boekingsstukken  
o Geeft leiding aan medewerker financiële administratie  
o Bewaakt de debiteuren en crediteuren boekhouding  
o Verzorgt (een deel van) de managementinformatie. Levert gegevens aan en produceert de 

conceptbegroting; produceert diverse financiële overzichten  
o Bewaakt het budget en signaleert afwijkingen  
o Verwerkt de financiële afwikkeling van evenementen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de auteurs. © Olympisch Vuur 2010.  


