
 

 

 
 
 
 
 

Vacature financieel administratief medewerker 
(20 uur) 

 
Over het Ronald McDonald Kinderfonds 
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In dertien 
Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, in 
twaalf Ronald McDonald Huiskamers kunnen families in huiselijke sfeer ontspannen en in drie 
(aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een 
welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij 
vrijwilligers, sponsors en donaties. #keepingfamiliesclose 
 
Het Ronald McDonald Kinderfonds is de overkoepelende organisatie van de Ronald McDonald Huizen, 
Huiskamers en vakantiehuizen in Nederland. Bij het Ronald McDonald Kinderfonds, gevestigd in 
Amersfoort werken ongeveer 25 mensen. Ze houden zich o.a. bezig met beleid, financiën, 
fondsenwerving, marketing en communicatie en ondersteunen ook de Ronald McDonald Huizen en 
vakantiehuizen op al deze terreinen. 
 
Voor het team Financiën zoeken wij per 1 december 2021 een financieel administratief medewerker. 
 
Wat zoeken wij? 
De financieel administratief medewerker is verantwoordelijk voor: 

- Crediteurenbeheer: invoer facturen, het betaalbaar stellen van facturen en het controleren van 
de crediteuren voor het Ronald McDonald Kinderfonds en de Huizen 

- Het verwerken, muteren en complementeren van gegevens in de daartoe geldende 
administratie 

- Het controleren van aansluiting met de administraties 
- Het zover mogelijk controleren en beheren van de juistheid en volledigheid van de invoer in het 

grootboek; het controleren van de aansluiting met de administraties van de Huizen 
- Het aanleveren van gegevens ten behoeve van voortgangs-, sturings- en 

verantwoordingsrapportages van de organisatie 
 
Profiel: 

- Mbo+ werk- en denkniveau 
- Proactieve en dienstverlenende houding 
- Kennis van de toepassing van geautomatiseerde gegevensverwerking 
- Vaardigheid in het nauwkeuring verwerken van financiële gegevens 
- Vaardigheid in het onderhouden van contacten 
- Kerncompetenties: samenwerken, betrokkenheid, klantgerichtheid 

 
Wat bieden wij? 
Je gaat werken in een enorm betrokken en enthousiast team met veel ruimte voor eigen initiatief. Wij 
bieden een marktconform salaris. We hebben flexibele werktijden en -plekken en ons kantoor is op een 
paar minuten loopafstand van station Amersfoort. De aanstelling is voor een jaar met de intentie om 
daarna om te zetten in onbepaalde tijd. 
 
Solliciteren of meer informatie? 
Heb je vragen over deze functie? Bel of mail dan met Christina Fluit, tel. 06-46 39 25 00. Solliciteren kan 
tot 26 september 2021, gericht aan Christina Fluit via sollicitatie@kinderfonds.nl. 
De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 11 oktober 2021. 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.  
 
 


