
   

   

   

 

 
 

Daar ben je dan!  

‘...de administratief medewerker die 

ons kan helpen de afdeling  

Financiën en ICT te professionaliseren.  

Heb jij de plus die wij zoeken? Dan 

nodigen wij je uit om aan de slag te 

gaan met onze facturen en betalingen. 

En natuurlijk daarbij de optimalisatie 

van onze administratieve processen te verzorgen.  

  

                 Bas de Bruijn, manager Financiën en ICT 

 Wie ben jij? 
 # Je bent een optimistische administratieve crack en je durft 

    het heft in handen te nemen. 

 # Je kunt soepel samenwerken met verschillende soorten      

    mensen.  

 # Je bent van nature nauwkeurig (we verwachten niet  

    anders).                                                                                            

 # Je krijgt energie van het bedenken van oplossingen en          

                het uitvoeren van uitdagende werkzaamheden.  

 # Je bent handig in het gebruiken van de data uit onze         

                systemen.    

            # Je bent bereid om jezelf te ontwikkelen op allerlei  

                gebieden. 

Iets voor jou? 
Wil je meer weten? Bel, app of 

stuur een berichtje via LinkedIn  

naar Bas de Bruijn.  

Hij is bereikbaar op werkdagen van 

09.00 tot 17.00 uur op   

06 - 147 62 011. 

Ga je ervoor? Laat ons dat dan weten via  

LinkedIn of vacature@veluwonen.nl voor 1 maart 2021.   

De eerste ronde staat gepland op 4 maart. Houd die datum  

alvast vrij in je agenda.  

 

Worden wij jouw 

collega’s?! 

Wat krijg je? 
• We betalen je tussen € 2.869,- en € 3.513,- (nieuwkomers) 

of  tussen € 2.869,- en € 3.706,- bruto per maand bij  
volledig dienstverband (schaal G van de CAO).   

• Je krijgt een goede set gereedschappen: een IPhone of 
Android toestel, Surface en thuiswerkapparatuur.   

• Je komt terecht in een gezellige, betrokken en  
uitdagende organisatie met korte lijnen. Waar je al  
je collega’s en veel van hun verhalen kent.  

• Je werkweek is 32—36 uur.  

• Wij bieden volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen: 
een opleidingsbudget, een online trainingsplatform.  

Ons kantoor in Eerbeek 

Wat ga je doen? 
Samen met 2 collega’s zorg je ervoor 

dat de in– en uitgaande facturen, 

bankschriften en betalingen op de 

juiste wijze en correct worden  

verwerkt. Dat doe je met gevoel voor 

onze huurders en je collega’s. Je 

vindt het leuk om je collega’s te  

motiveren om de noodzakelijke  

administratieve handelingen tijdig af 

te handelen.  

 

  

VACATURE 

Een flexibele 
administratief medewerker 

met digitale ambities 

 

Maar is er meer… 
Onze afdeling gaat een professionaliseringslag in en jij bent in staat 

hierin een actieve rol te pakken en zo bij te dragen aan dit traject. 

Je ziet waar processen beter kunnen en waar automatisering  

ingezet kan worden om de efficiency te vergroten. Jij kunt anderen 

hiervoor enthousiasmeren en een concreet plan van aanpak  

opzetten. Hierbij ken je de mogelijkheden van applicaties zoals 

Teams, OneNote en natuurlijk Excel.   

 

 


