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Gezocht: Financieel Administrateur 

Ben jij goed met cijfers en werk je graag in een maatschappelijk betrokken organisatie. Dan 

zijn wij opzoek naar jou. We zijn op zoek naar iemand die ons administratief kan 

ondersteunen op het gebied van financieel beheer. 

Over De Meevaart 

De Meevaart is een uniek community center in de Indische Buurt in Amsterdam waar 

bewoners met verschillende achtergronden en interesses hun plek vinden. 

De Meevaart is 90 uur in de week open en biedt ruimte aan tal van activiteiten en 

bewonersinitiatieven. Door de tomeloze inzet van jaarlijks zo’n 100 vrijwilligers en 

stagiaires en een klein bedrijfsbureau kan De Meevaart 90 uur in de week open zijn. 

Naast het beheer van dit belangrijk maatschappelijk vastgoed, biedt De Meevaart diverse 

mbo opleidingen voor volwassenen en houden we ons bezig met diverse projecten zoals 

de 

Indische BuurtBalie, Buurtspreekuur Oost, Samen Vooruit en Cultuur Connectie Oost. 

Wat houdt de functie in?  

Je bent verantwoordelijk voor het voeren van een verantwoord financieel beheer en 

ondersteunt bij het maken en uitvoeren van het financieel beleid.  

We zijn op zoek naar een nauwkeurig persoon, die energie krijgt van een veelzijdig 

takenpakket en die graag een steentje bijdraagt aan het team.  

Het is belangrijk dat je het overzicht kunt bewaren, ook als er veel dingen tegelijk op je af 

komen. Je denkt in oplossingen, helpt graag en doet liever iets goed dan half. 

Kortom: jij zorgt dat de financiële administratie van Stichting Meevaart tot in de puntjes op 

orde is en rapporteert hierover aan de algemeen manager. 

Welke taken ga je uitvoeren? 

Taken op het gebied van financieel beheer: 

-  Verzorgen van de volledige grootboekadministratie en beheer van de totale debiteuren- 

en crediteurenadministratie 

-  Opstellen van kwartaalrapportages  

-  Opstellen van begrotingen per project in overleg met algemeen manager en desgewenst  

   met het bestuur 

-  Ondersteunen bij de jaarlijkse aanvraag van subsidie(s) 

-  Opstellen jaarrekening en financieel verslag 

-  Voorbereiden en begeleiden van de accountantscontrole (bij de interim controle en  

    de jaarrekening) 

-  Verzorgen fiscale aangiften, momenteel niet van toepassing 

Taken op het gebied van financieel beleid: 

-  Monitoren liquiditeit van de organisatie en tijdig signaleren van knelpunten 

-  Ondersteunen bij budgetbewaking 

-  Sparringpartner van algemeen manager en het bestuur 
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Wij zoeken: 

Een zelfstandig werkend administrateur op zzp-basis met een relevante opleiding op 

minimaal mbo4-niveau en minimaal 5 jaar werkervaring. We zoeken iemand met een 

zakelijk en financieel inzicht, ervaring met overheidsfinanciering en die beschikt over goede 

schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. 

Wij bieden:  

Een overeenkomst van opdracht tot eind 2020, met de mogelijkheid tot verlenging. 

Een veelzijdige opdracht voor 12 uur per week. Mede afhankelijk van je ervaring/ expertise 

bieden we een tarief tussen de € 25 en € 35 exclusief BTW per uur.  

Interesse? 

Kijk op www.meevaart.nl of neem contact op met Nooshi Forozesh (algemeen manager). 

Zij is bereikbaar via nooshi@meevaart.nl of telefonisch 020-3319131. 

Belangstellenden voor deze functie worden gevraagd om een korte motivatie en CV te 

mailen. 
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