
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) steunt gezinnen met een kind 

met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin, zowel tijdens als na 

de behandeling.  

 

Voor ons kantoor in Nieuwegein zijn wij per 1 juni op zoek naar een  

 

 

Finance officer (16-20 uur per week) 

 

De VOKK is op zoek naar een financiële spin in het web met project ervaring en 

plezier in boekhouding en control. Een nieuwe collega die affiniteit heeft met onze 

doelgroep. Iemand die pro-actief is en in oplossingen denkt. De VOKK verandert 

en groeit. Om onze doelen te kunnen realiseren, willen we de komende jaren 

meer financiële middelen werven en onze financiën excellent beheren.     

 

In de rol van Finance officer ben je in de basis verantwoordelijk voor de gehele 

financiële administratie van de VOKK. Onze organisatie bestaat mede door 

ledenbijdragen, subsidies en giften. Dit houdt ook in dat er accurate en tijdige 

verslaglegging plaats moet vinden. Daarnaast ben jij ook verantwoordelijk voor 

de financiële administratie en voor de ondersteuning van de directeur in financieel 
management.  

 

De werkzaamheden bestaan uit: 

 Financieel management: het opzetten van een sterke projectadministratie, 

monitoring en rapportage. 

 Control: het opstellen van financiële analyses en rapportages, 

verzorgen/voorbereiden van de maand- en jaarafsluitingen, forecasting, 

budgetten opstellen en bewaken van liquiditeitsprognoses. 

 Boekhouding: bankboekingen en crediteuren- debiteurenbeheer. 

 Het optimaliseren en onderhouden van de financieel administratieve 

processen. 

 Het signaleren en beheersen van financiële risico’s en de directeur hierin 

adviseren. 

 

De focus ligt op: 

 Het verder ontwikkelen van een sterke projectadministratie. 

 Het monitoren en begeleiden van de financiële uitvoering van projecten en 

verantwoording.   

 Het uitwerken van de financiële meerjarenplanning, in nauwe 

samenwerking met het team, de directeur en penningmeester. 

 Het proactief opleveren van financiële rapportages en analyses 
(maandelijks, kwartaal en jaarlijks). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat neem je mee? 

Je bent een Finance officer met minimaal drie jaar aantoonbare relevante 

ervaring in- en kennis van financieel projectmanagement en boekhouding 

(idealiter bij een goede doelenorganisatie). Je beschikt over een hbo-werk-

/denkniveau en een afgeronde financieel-economische opleiding. Je bent grondig, 
flexibel en werkt graag in een dynamische werkomgeving. 

En jij: 

 bent resultaatgericht, 

 bewaakt deadlines en neemt je verantwoordelijkheid voor het behalen van 

de financiële doelstellingen, 

 werkt graag samen met collega’s én kunt goed zelfstandig werken. 

 bent analytisch, accuraat en integer, 

 bent sociaal vaardig en proactief en hebt affiniteit met de doelgroep. 

 hebt affiniteit met de doelgroep, 

 beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling 

als schriftelijk in het Nederlands en het Engels, 

 weet prioriteiten te stellen en werkt gestructureerd, 

 hebt ervaring met financieel management van projecten, 

 hebt boekhoudkundige ervaring en kennis van boekhoudprogramma’s 

Twinfields en Exact. 

 

Wat bieden we je?  

Een interessante functie met veel zelfstandigheid. Je werkt nauw samen met een 

klein team van enthousiaste medewerkers die belangenbehartiging en het 

steunen van gezinnen met een kind met kanker centraal hebben staan. Je 

rapporteert aan de directeur. 

Het salaris is conform de CAO Zorg en Welzijn.  

 

 

Solliciteren  

Je kunt je schriftelijke sollicitatie, bestaande uit je motivatie en CV, uiterlijk 30 

maart per e-mail sturen naar kirsten.sigmond@vokk.nl.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mildred Klarenbeek, directeur 

VOKK, telnr. 030 2422944 of Aletta van der Woude, telnr. 06-30952293. 
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