
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

Medewerker Financiële Administratie 

 

1. Formele gegevens 

 

Formele datum ingang beschrijving: 1 januari 2023 

Afdeling: Financiën 

Is hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan: Manager Financiën 

 

2. Resultaatgebieden en Verantwoordelijkheden 

 

RESULTAATGEBIEDEN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

1. Algemene Financiële 

administratie 

Resultaat: 

Financiële administratie is 

actueel en technisch juist.  

 

a) Controleren en verwerken van facturen.  

b) Procesbewaking van de factuurverwerking en indien nodig 

afstemmen en communiceren met collega’s. 

c) Downloaden en verwerken van dagafschriften van de banken. 

d) Beheren van de kasgelden en verzorgen van de administratie 

hiervan. 

e) Verrichten van eenvoudige administratieve taken, zoals 

(digitaal) archiveren. 

2. Huuradministratie 

Resultaten: 

1.Huuradministratie is 

actueel en technisch juist.  

2.Huurders zijn goed 

geïnformeerd over de 

huurbetaling en de 

wijzigingen. 

 

a) Verwerkt de ontvangen huren en storno’s 

b) Verwerkt en muteert huurdergegevens, inkomensgegevens, 

huuropzeggingen, deelopzeggingen, nieuwe huurders, nieuwe 

contracten, huurprijzen en overige huurmutaties in digitale 

verhuur- en mutatieproces (MPM) en stelt betreffende 

documenten op. 

c) Samenwerken en afstemmen met de verhuurconsulent. 

d) Verstrekken eenvoudige informatie aan huurders. 

e) Maken van eenvoudige financiële overzichten inzake de 

huuradministratie. 

f) Verzorgen van de administratie van overige debiteuren. 

g) Maakt uitgaande facturen op en bewaakt betalingen. 

3. Betalingen  

Resultaat: 

Betalingen worden zeer goed 

gecontroleerd en verlopen 

veilig en conform 

procedures. 

h) Zorgdragen voor de handmatige en batch betalingen, zodat 

deze veilig, juist en op tijd plaatsvinden. 

i) Communiceren met crediteuren rondom facturen en 

betalingen. 

 

3. Benodigd werk- en denkniveau    

 

MBO 2/3 werk- en denkniveau op eigen vakgebied.  

De functionaris neemt verantwoordelijkheid inzake bijblijven op het vakgebied. 

 

4. Noodzakelijke Functiecompetenties    

 

Competentie: De mate waarin de medewerker: 

Accuratesse nauwkeurig en zorgvuldig werkt met normaal    

werktempo. 

Organiseren eigen werk efficiënt en effectief werkt. 

Samenwerken in staat is om collegiaal te functioneren en een positieve bijdrage te 

leveren aan de bedrijfsdoelen, ook wanneer het persoonlijk belang in 

het geding is. 

Verantwoordelijkheids-

gevoel 

zaken toevertrouwd kunnen worden en waar nodig zelf actie 

onderneemt. 

 

Zie voor verdere beschrijving de competentiebladen uit de competentiebibliotheek. 
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5. Algemene onderdelen van de functie 

 

De medewerker: 

1. voert werkzaamheden uit waarvan de medewerker in redelijke wijze kan verwachten 

dat die deel uitmaken van de functie.  

2. zal bij de uitvoering van zijn functie het bedrijfsbeleid, de procuratieregeling, de 

integriteitsregeling en voor de functie relevante procedures en instructies naleven. 

3. beseft dat hij/zij werkt bij een maatschappelijke onderneming. 

4. werkt professioneel samen met collega’s en signaleert in het oog springende zaken. 

5. denkt mee over optimalisering van de eigen en andere werkzaamheden en is steeds 

gericht op continue verbetering en vernieuwing. 

 

6. Specifieke kenmerken van de functie 

 

De medewerker maakt onderdeel uit van een klein team. Daarom wordt van elke 

medewerker van het team een flexibele instelling verwacht. Het gaat vooral om waar 

mogelijk waarnemen van elkaars werkzaamheden en klantgerichtheid naar elkaar toe. 

 

Voor Akkoord: Voor Akkoord: 

Datum getekend: 

 

 Datum getekend:  

 

 

 

 

 

Directeur-bestuurder 

 

Medewerker financiële administratie 

+ 


