
Vacature:  Financieel medewerker (boekhouder)  

 

Rijken is al bijna 50 jaar gespecialiseerd in het incasseren van openstaande vorderingen voor de 

overheid, het bedrijfsleven en voor particulieren. Wij doen dit met aandacht en respect. 

De eerste 40 jaar door de inzet van traditionele incasso-instrumenten en de laatste jaren pioniert 

Rijken op het gebied van snel incasseren door innovatief te zijn en hierbij óók gebruik te maken 

van moderne incasso-instrumenten (denk aan Big Data en Algoritmes). 

Rijken is regionaal alom bekend, maar is met de opgebouwde expertise inmiddels actief in heel 

Nederland (en daarbuiten). Voor versterking van onze financiële afdeling zijn wij – per direct – op 

zoek naar een: 

 

Financieel medewerker (0,4 – 1 fte): 

In de functie van financieel medewerker ben jij een belangrijke factor doordat je verantwoordelijk 

bent voor het berekenen, classificeren en bijhouden van de financiële administratie van ons 

kantoor.   

 

Functie-eisen: 

Om de functie van financieel medewerker succesvol in te vullen, beschik je over de volgende 

kwalificaties en eigenschappen: 

 

Je bent MBO-niveau 4 of HBO opgeleid, voorkeur financiële opleiding; 

• Je werkt planmatig, secuur en gestructureerd; 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit; 

• Je kan bij indiensttreding een VOG overleggen – niet ouder dan 2 jaar; 

• Ervaring in een financiële functie is een pré; 

• Ervaring met automatiseringssysteem Othomatic is een pré.  

 

Als persoon ben je stressbestendig, integer, initiatiefvol, oplossingsgericht en communicatief 

vaardig. Zelfstandig en gefocust werken is vanzelfsprekend, maar anderzijds werk je ook graag in 

teamverband. Je stelt je verantwoordelijk en betrokken op.   

  

  



Je taken zijn (o.a.): 

o Dagelijks boeken van de bij- en afschrijvingen bij de banken in het automatiseringssysteem 

Othomatic.  

o Opvolgen van de eigen debiteuren.  

o Boeken van crediteurennota’s.  

o Boeken grootboek mutaties.  

o Boeken memoriaal boekingen.  

o Klaarzetten en uitvoeren uitgaande betalingen (crediteuren en dossier mutaties)  

o Maandelijks muteren van de vaste activa.  

o Maandelijks verzorgen van de BTW aangifte inclusief de aangifte van Intracommunautaire 

prestaties.  

o Communicatie met de accountant inclusief voorbereiding jaarstukken.  

o Verzorgen van maandafsluitingen en jaaromzetting.  

o Begeleiden twee jaarlijkse externe audit.  

o Declareren nota’s bij opdrachtgevers losse opdrachten.  

 

Wij bieden: 

Een uitdagende baan in een solide en stabiele organisatie, met veel verantwoordelijkheid door de 

platte organisatiestructuur. Een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en de 

werkervaring. Daarnaast bieden wij een mooi pakket aan secundaire voorwaarden aan, waaronder 

een pensioen- en studieregeling. 

  

Interesse? Reageer nu snel: 

Ben je enthousiast na het lezen van onze vacature? Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief 

en CV via fos@rijkendeurwaarders.nl of middels onderstaande gegevens in te vullen. 

 

Contactpersoon voor deze vacature is Fouzia Samsam, Officemanager. Bij vragen kan je ons 

bellen op 073 69 181 81. 
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