
   
 

Vacature 
Financieel Administrateur voor 12 uur per week 

Stichting Nederland Monumentenland 
 
In verband met de uitbreiding van ons team en ter vervanging van onze huidige extern 
ingehuurde financieel-administratief medewerker, zoeken we een enthousiaste en ervaren 
collega die zelfstandig de financiële administratie van Stichting Nederland Monumentenland 
verzorgt. 
  
Wat ga je doen? 
Als Financieel Administrateur waarborg jij dat onze financiële administratie perfect in orde 
is. Je bent verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie en bent hierin 
het eerste aanspreekpunt, een sparringpartner en een specialist op het gebied van financiën. 
Het takenpakket omvat onder meer: 
- Verwerken van de gehele financiële administratie (momenteel in Account View); 
- Contactpersoon voor de salarisadministratie (RAET); 
- Opstellen van de betaaladvieslijst(en); 
- Opstellen van de concept-jaarrekening en overleg met controlerend accountant; 
- Opstellen van de conceptbegroting; 
- Opstellen periodieke financiële rapportages t.b.v. directie & bestuur; 
- Budgetbewaking; 
- Verzorgen uitgaande facturering en sponsorovereenkomsten; 
- Voorbereiding/assistentie bij subsidieaanvragen, rapportages en opstellen van financiële 

verantwoordingen; 
- Verzorgen van de aangiften omzetbelasting. 

 
Wie zijn wij? 
Nederland Monumentenland (NML) is een jonge stichting voortbouwend op een traditie van 
ca. 30 jaar waarin een aantal invloedrijke spelers uit de erfgoedsector bij elkaar zijn 
gekomen om vorm te geven aan de ambitie van NML zoals vastgelegd in de missie en visie 
(zie daarvoor www.NederlandMonumentenland.nl). NML heeft een klein en actief team – 
dat uitbreidt naar uit 6 medewerkers (3,9 fte) - dat zich voornamelijk richt op de organisatie 
van erfgoedevents en verbindende projecten, zoals de Bankgiro Loterij Open 
Monumentendag en het Nationaal Monumentencongres. De Stichting is voor een groot deel 
afhankelijk van sponsoren en fondsen en gehuisvest in Amersfoort in het erfgoedklooster 
OLV ter Eem. 
 
Wat verwachten wij? 

 Je hebt een afgeronde relevante administratieve opleiding (HBO werk- en 
denkniveau); 

 Je hebt ruime en brede financieel-administratieve werkervaring;  

 Je bezit een hoge mate van zelfstandigheid en een eigen inbreng in het team; 
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 Je bent flexibel en kunt makkelijk schakelen tussen werkzaamheden; 

 Je bent integer en hebt een klantgerichte houding; 

 Je bent op korte termijn en bij voorkeur in ieder geval op vrijdagen beschikbaar. 

 Bekendheid in de evenementensector en affiniteit met erfgoed is een pre. 
 
Wat mag jij verwachten? 

 Een stimulerende werkomgeving met een prettige en informele werksfeer; 

 Een interessante en uitdagende baan waarbij de diversiteit veel afwisseling geeft; 

 Arbeidsvoorwaarden passend bij de functie; 

 Voor de salariëring volgen wij de Cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening; 

 Een aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 
 
Interesse? 
Jouw sollicitatie door middel van een motivatiebrief en CV ontvangen wij graag vóór 15 
januari 2019 op e-mailadres: info@nederlandmonumentenland.nl T.a.v. mevr. Marlo 
Reeders, directeur.  
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