
 

Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) is op zoek naar een gedreven allround 
financieel administrateur met een hands on mentaliteit (24 uur) 

 
Als allround financieel administrateur bent u een 
sparringpartner voor de directie en verantwoordelijk voor 
o.a. salarisadministratie, boekhouding, betalingen, 
management rapportages, de jaarrekening en het 
onderhouden van contact met de accountants. U draagt 
zorg voor de optimalisatie van interne financiële 
processen en houdt zich o.a. bezig met het  optimaliseren 
van de financiële administratie, het verzorgen van de 
maand- en kwartaalafsluitingen en rapportages en het 
assisteren bij het opstellen van budgetten, de jaarrekening 
en begroting. Ook helpt u collega’s bij het opstellen van 
begrotingen voor projecten en activiteiten.  
 
Functievereisten 
Wij zoeken een administrateur met een HBO of academisch denk- en werkniveau.  
Als administrateur heeft u minimaal een afgeronde HBO opleiding, bijvoorbeeld HEAO BE, 
BA, SPD. U heeft relevante werkervaring in een soortgelijke functie en bent vertrouwd met 
het werken op financiële systemen en pakketten.  
 
Verder bent u in staat veranderingsprocessen vorm te geven op tactisch niveau. U bent 
klantgericht en ondernemend met een hands-on mentaliteit.  

Is uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op! 

Aanbod 

Afwisselende gecombineerde functie voor 24 uur per week in een dynamisch werkveld. 
Inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en functie-eisen. Het salaris bedraagt min. 
EUR 3.444 en max. EUR 4.408. 
 

Reageren? 
Uw sollicitatiebrief en CV richten aan Zorgorganisatie Eerste Lijn, t.a.v. Jolanda Deutz 
Stokdijkkade 21a, 2671 GX Naaldwijk of mailen naar management@zel.nl. Voor nadere 
inlichtingen kunt u contact opnemen met Jolanda Deutz via telefoonnummer 0174-210440.  
De sluitingsdatum van deze vacature is 3 oktober 2019. 

Voor meer informatie over de Zorgorganisatie Eerste Lijn verwijzen wij je naar de website 
van ZEL (www.ZEL.nl). 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

ZEL is een non-profit advies- en 
ondersteuningsbureau voor de eerste lijn 
in de regio Nieuwe Waterweg Noord 
(NWN) en Delfland, Westland en Oostland 
(DWO). ZEL verbindt, innoveert en 
versterkt de eerstelijns zorgverleners bij 
het bieden van geïntegreerde 
persoonsgerichte zorg. Zo helpen wij hen 
afspraken te maken over de samenwerking 
rond patiënten met elkaar én met 
ziekenhuizen, gemeenten en 
verpleeghuizen. In dit kader en op verzoek 
organiseren we nascholingen en geven we 
ICT ondersteuning. 


