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VACATURE
 

 

We zijn op zoek naar een: 

Financieel administratief 
medewerker 

24-40 UUR PER WEEK   
WERKLOCATIE: NIJKERK 

 
 

Wij zijn op zoek naar een financieel administratief medewerker die begrijpt hoe een degelijke financiële 
huishouding gevoerd moet worden. Dat jij met je talent en ervaring een belangrijke bijdrage levert aan 
de verspreiding van het Evangelie aan de minst bereikten, maakt het alleen maar mooier voor jou. 
 
TAKEN 
• Meewerken aan en controleren van: 

-  giftenadministratie,  
-  crediteurenadministratie 
-  salarisadministratie  

• Beheer van het grootboek en financiële administratie 
• Meewerken aan interne en externe financiële rapportages 
• Samenwerken met finance collega’s van OM kantoren in andere landen 

 
 
JOUW PROFIEL 
• Je bent overtuigd volgeling van Jezus Christus  
• Je hebt een relevante opleiding op minimaal MBO niveau  
• Je hebt ervaring met het werken met een boekhoudsysteem 
• Je bent nauwkeurig en hebt oog voor detail 
• Je bent zelfstandig en kunt goed samenwerken 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

 
	

WIJ BIEDEN JOU 

• Een afwisselende baan in een professioneel finance team dat dienstbaar wil zijn aan de organisatie 
• Samen met bevlogen collega’s werken aan de missie van OM  
• Ruimte voor persoonlijke groei en je eigen inbreng 
• Flexibele werktijden en mogelijkheid tot deels thuiswerken 
• Tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband 
• Passende arbeidsvoorwaarden waaronder een vast salaris volgens ons functiehuis en een goede 

pensioenregeling  
 

 
FINANCE TEAM 

Het Finance team draagt zorg voor de financiële administratie in de breedste zin van het woord. Het 
beheer en de verwerking van nationale en internationale geldstromen zijn daar een belangrijk onderdeel 
van. Daarnaast speelt accurate en transparante verslaglegging een steeds belangrijkere rol, zowel intern 
als extern. Als Erkend Goed Doel (CBF) zijn we onderworpen aan strenge eisen. 
 

	  



 

  

WIE ZIJN WIJ 
Wij zijn een wereldwijde beweging van volgelingen van Jezus die zich inzetten voor de verspreiding van 
het Evangelie. Daarvoor bouwen we mee aan kleine geloofsgemeenschappen van discipelen die samen 
gemeente van Christus zijn. Zij maken het Evangelie hoorbaar, zichtbaar, tastbaar en richten zich actief 
op het opzetten van nieuwe gemeenschappen. Hiervoor mobiliseren we christenen in Nederland door ze 
te inspireren en toe te rusten om in de voetsporen van Jezus discipelmakers te worden. 
 
INFORMATIE EN SOLLICITEREN 

Voor meer informatie of om te solliciteren kun je contact opnemen met: Frans Hazekamp, 
frans.hazekamp@om.org, 088 222 9900. 


