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Vacature financieel-administratief medewerker 

 
 

24-36 uur – standplaats: Wageningen 
 
Word jij blij van een breed en gevarieerd takenpakket waarbij je binnen de aangegeven kaders zelf je 
werktijden kunt bepalen? Heb je ervaring in financiële administratie taken?  
 
Wat ga je bij ons doen 
Als financieel administratief medewerker verricht jij administratieve werkzaamheden en levert daarmee 
een bijdrage aan een correcte vastlegging van de financiële gegevens. Je leest het al: je bent een cruciaal 
onderdeel van ons team. 
 
In deze administratieve functie is je eerste prioriteit de financiële administratie en het up-to-date houden 
ervan. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor de maandelijkse facturatie en incasso’s, het 
verwerken van binnengekomen facturen, declaraties van medewerkers, voorbereiding van betalingen en 
het ondersteunen bij het opstellen van rapportages en jaarrekeningen.  
 
Kortom; een veelzijdige functie met de nadruk op administratie en facturatie. Afhankelijk van je interesses, 
capaciteiten en beschikbaar is dit uit te breiden met andere taken. Zoals het ondersteunen van  je 
verkoopcollega’s op het gebied van wijzigingen in abonnementen en aanmaken van nieuwe klanten.  
 
Met wie werk je samen 
Je hebt te maken met diverse collega’s (financieel en operationeel), maar zorgt er ook voor dat je iedere 
maand financieel verslag kan doen aan de directeur en de administratie op orde hebt voor de accountant. 
De accountant zal helpen bij de belastingaangiften en het opmaken van de jaarrekening. 
 
Je voert je werkzaamheden uit op ons kantoor in Wageningen waarbij we flexibel omgaan met 
thuiswerken. Ons kantoor bevindt zich op een mooie locatie in een groene omgeving, dichtbij het centrum. 
Tussen de middag lopen we regelmatig met collega’s een rondje door het centrum of over de dijk. 
 
Hoe ziet je werkweek er uit 

• Je zorgt ervoor dat de administratie bij is; 

• Je zorgt ervoor dat alle informatie op orde en beschikbaar is voor de maandelijkse facturatie; 

• Je factureert en bereidt de incassering voor en verwerkt de betalingen; 

• Je boekt inkoopfacturen in en bereidt de betalingen voor; 

• Je bereidt de belastingaangiften voor; 

• Je signaleert en reageert op openstaande posten bij niet tijdige betaling of stornering; 

• Je bent verantwoordelijk voor een professionele afhandeling van inkomende mailtjes en verzorgt 
de telefonische- of schriftelijke afhandeling hiervan; 

• Je verwerkt klantmutaties in het CRM systeem of in het systeem voor de facturatie; 
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Wat breng je mee 
Je bent proactief en kunt uitstekend plannen en zelfstandig werken. Je hebt financieel inzicht en je bent 
communicatief vaardig en doortastend. Verder ben je een gezellige collega met een enthousiaste 
persoonlijkheid en positieve instelling. Het allerbelangrijkste dat we verwachten is dat je het eigenaarschap 
neemt voor jouw taken. 
 
Je hebt bij voorkeur: 

• Een administratieve/commerciële opleiding op HBO niveau (bijvoorbeeld HEAO); 

• Ervaring met boekhoudpakketten (Exact of iets vergelijkbaars), CRM systemen (Teamleader, o.i.d.) 
en kennis van Excel; 

• Overzicht over de processen en weet hoe je moet prioriteren; 

• Een flexibele instelling met betrekking tot de invulling van je werktijden. 
 
Wat bieden we jou 

• Een afwisselende functie in een dynamische, groeiende organisatie; 

• Open bedrijfscultuur met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 

• Aandacht voor je werk/privébalans; 

• Een fijne werkplek in een ruime en lichte werkomgeving; 

• Dagelijks lekkere koffie, thee (met een koekje) en vers fruit; 

• Regelmatige leuke gezamenlijke activiteiten; 

• Passende arbeidsvoorwaarden. 
 
Wat kunnen we je over ons bedrijf en onze producten vertellen 
Landmerc+ is een innovatieve en praktijkgerichte netwerkorganisatie. Samen met onze partners werken wij 
elke dag aan verbetering van de kwaliteit, professionaliteit en toegankelijkheid van de kleinschalige zorg. 
Het is de ambitie van Landmerc+ om de kleinschalige zorg mooier, makkelijker en leuker te maken. Om 
deze ambitie te realiseren zijn wij betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven.  
 
Hieronder in het kort de drie belangrijkste producten van Landmerc+: 
 
ZilliZ biedt een compleet zorgadministratiesysteem dat speciaal ontwikkeld is voor de kleinschalige zorg.  
De ZilliZ berichtenapp verzorgt het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en gemeenten.  
Dinz Web biedt doelmatige oplossingen voor procesgericht inrichten van een complete zorgadministratie. 
 
In totaal hebben we ongeveer 4500 klanten en we doen dit inmiddels met een team van 30 medewerkers 
en meer dan 15 externe partners.  
 
De sollicitatieprocedure 
Bij interesse vragen we je zo spoedig mogelijk te reageren door je CV met motivatie te mailen naar: 
andrea.deboeij@zilliz.nl. 
 
Voor meer informatie neem je contact op met Jolande Snelders (06-34887388) of kijk je op www.zilliz.nl 

mailto:andrea.deboeij@zilliz.nl.
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