
 
 
 

 
 
 
Assistent Manager: Coördinator Bedrijfsvoering (Nijmegen, 28-32 uur per week) 
 
Erny Boots (General Manager Ronald McDonald Huis Nijmegen)  
“Keeping families close! Daar doen we het voor! Ronald McDonald Huis Nijmegen is 
kwaliteit gedreven, gastvrij, betrouwbaar en verbindend. Zijn dit waarden die ook op jou 
van toepassing zijn en ben je toe aan een betekenisvolle functie waar geen dag hetzelfde 
is? Reageer dan op de vacature Assistent Manager: Coördinator Bedrijfsvoering en wie 
weet worden wij collega’s!” 
 
Toegankelijk – Gestructureerd  – Analytisch – Doortastend –  Integer – Empathisch – 
Zelfstandig  
 
De werkomgeving 
Ronald McDonald Huis Nijmegen biedt een gastvrij thuis aan ouders en familieleden met 
een ernstig ziek kind,  dat is opgenomen in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis. 
Het Ronald McDonald Huis is één van de elf Ronald McDonald Huizen in Nederland en 
één van de 350 Ronald McDonald Huizen wereldwijd. Het Ronald McDonald Huis 
Nijmegen ontvangt geen subsidie of andere overheidssteun en is volledig afhankelijk van 
sponsoren, donateurs en vrijwilligers. Het Huis in Nijmegen telt 23 gastenkamers. 
Daarnaast zijn er in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis drie huiskamers aanwezig. 
Waarvan een unieke huiskamer geopend in december 2020.  
 
De organisatie en bedrijfsvoering van het Ronald McDonald Huis Nijmegen en 
Huiskamers in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is dynamisch en uitdagend. De 
verantwoordelijkheid ligt bij het management en de vrijwilligers. Deze ruim 130 
vrijwilligers helpen, organiseren, regelen en luisteren. Zo zetten ze een bloemetje op 
tafel, zorgen voor verse koffie en houden het huis schoon en opgeruimd. Zeven dagen 
per week, vierentwintig uur per dag.   
 
De dagelijkse leiding is in handen van een General Manager en drie Assistent Managers 
(coördinatoren) met ieder hun eigen focus.  Door een wijziging in het team is er een 
vacature ontstaan: een Assistent Manager met focus Bedrijfsvoering (28-32 uur per 
week).  
 
De functie 
Als Assistent Manager: Coördinator Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de 
gehele back office van het Ronald McDonald Huis. Samen met de General Manager en 
de andere Assistent Managers vorm je een hecht team. Waarbij jouw focus en 
verantwoordelijkheid liggen bij: 
- Organisatie en Bedrijfsvoering (inclusief facilitaire zaken) 
- Financiën  
- Proces ‘Gasten’  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Je hebt in deze functie dus een brede verantwoordelijkheid waarbij je veel samenwerkt 
met externe stakeholders en het Bestuur. Zo organiseer jij het onderhoud van gebouwen 
en faciliteiten in samenwerking met de externe stakeholders. Regel je het voorraad- en 
sleutelbeheer, de schoonmaak en de ICT zaken.  
Als het gaat om financiën, bereid jij de jaarrekening en de begroting voor. Ben je 
verantwoordelijk voor het bijhouden van het boekhoudprogramma Vismanet en regel je 
de facturatie. Ook lever je de data aan voor de salarisadministratie.  
De werkzaamheden rondom het proces ‘Gasten’ omvatten o.a. het bijhouden van het 
gastregistratiesysteem en het bijhouden van het CRM systeem Salesforce. Tenslotte heb 
je in deze functie contacten met o.a. Maatschappelijk Werk Radboudumc, COA’s, 
Gemeenten en andere dienstverlenende instanties.  
 
Wat neem je mee? 
Als Coördinator Bedrijfsvoering ben je van nature toegankelijk, analytisch, integer, 
doortastend en gestructureerd. Je communiceert gemakkelijk en bent zelfstandig. Je 
hebt een relevante afgeronde HBO opleiding en een aantal jaren werkervaring in een 
soortgelijke functie. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift.  
 
In deze baan werk je 28 tot 32 uur per week. De specifieke verdeling kan nader worden 
bepaald.  Om deze functie tot een succes te maken breng je rust en structuur. Je creëert 
overzicht en geeft advies. Ook ben je in staat om strategische mee te denken met de 
General Manager. Je bent kordaat en duidelijk in jouw communicatie. Ook durf je knopen 
door te hakken.  Tenslotte ben je oprecht gemotiveerd om te werken bij een 
betekenisvolle en maatschappelijk verantwoordelijke organisatie.  
 
Wat kunnen wij voor je betekenen? 
Een zeer indrukwekkende en inspirerende werkomgeving met een duidelijke ziel en 
missie. Iedere dag draag je bij aan het creëren van een tijdelijk ‘thuis’ voor ouders, 
broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen. Meer informatie over Ronald McDonald 
Huis Nijmegen vind je hier (link naar Ronald McDonald Huis Nijmegen | Kinderfonds) 
De salarisrange voor deze functie ligt tussen de € 3.300 en € 4.500 bruto per maand bij 
een volledig dienstverband (36 uur per week). Het salaris is afhankelijk van opleiding en 
ervaring. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van een jaar met uitzicht 
op een vast dienstverband.  
 
Meer informatie 
Ronald McDonald Huis Nijmegen laat zich in deze procedure bijstaan door ROMYN 
Recruitment. Zij zijn exclusief verantwoordelijk voor het succesvol invullen van deze 
vacature en doen dit geheel op pro-deo basis. Heb je interesse in deze functie? Maak dat 
dan kenbaar voor 31 december 2022 door een korte motivatie en een actueel cv te sturen 
naar marleen.wallerbosch@romynrecruitment.nl. Voor nadere informatie kun je bellen 
met Marleen Wallerbosch op 0649271220.  
 


