
Over de administratieve taken: 
• Je zorgt voor correcte en tijdige verwerking van finan-

ciële gegevens voor de grootboekadministratie en de 
crediteuren- en debiteurenadministratie. 

• Je zorgt ervoor dat betalingen correct en tijdig plaats-
vinden en houdt het debiteurensaldo beperkt. 

• Je ondersteunt bij het opstellen van de begroting, de 
jaarrekening en tussentijdse financiële rapportages.

• Je verwerkt salarisgegevens zodat salarissen correct 
en tijdig uitbetaald worden. Hiertoe ontvang en/of 
verzamel je onder andere informatie over (mutaties 
in) betalingen van salarissen, inhoudingen, premies en 
belastingen, declaraties en onkostenvergoedingen. Ook 
stel je betalingsopdrachten op en verzendt deze voor 
de betaling van de nettosalarisbedragen en voor de 
afdracht van loonbelasting en sociale premies.

Over de office management taken:
• Je plant en verzorgt de agenda van het MT overleg.
• Notuleert het MT overleg en maakt een actielijst.
• Je schrijft en plaats berichten op intranet (SharePoint) 

en publiceert (nieuw) beleid. 
• Je organiseert afspraken voor de directeur en eventueel 

voor andere MT leden.
• Je maakt nieuwe collega’s wegwijs in de organisatie en 

bent hun aanspreekpunt. 
• Je organiseert personeelsbijeenkomsten/uitjes en ver-

zorgt kerstgeschenken voor medewerkers en vrijwilligers.

Over facilitaire taken:
• Je zorgt voor een correcte verwerking van de post en 

archivering van documenten. 
• Je bent aanspreekpunt voor algemene zaken op de 

werkvloer.
• Je bestelt en beheert de voorraad kantoorartikelen.

Wat neem je mee?
• Mbo werk- en denkniveau. 
• Kennis van de toepassing van relevante (financiële) appli-

caties en automatiseringspakketten.
• Kennis van en inzicht in de administratieve processen en 

inrichting van de afdeling(en), alsmede in (het begrip-
penkader van) de administratieve organisatie.

• Goede beheersing van de Nederlandse taal. 
• Je werkt nauwkeurigheid en bent stressbestendig.
• Je bent integer en kunt vertrouwelijk omgaan met infor-

matie. 
• Je hebt een dienstverlenende en klantgerichte instelling. 

Wat bieden we?
• Er is ruimte voor persoonlijke en vakmatige ontwikkeling. 
• Samenwerken en collegialiteit zijn vanzelfsprekend. 
• Lariks is een werkgever die er toe doet en daadwerkelijk 

een bijdrage levert aan de Leusdense samenleving. 
• We werken en ontmoeten elkaar in Huis van Leusden, 

gelegen in het centrum met winkels, parkeergelegenheid 
en openbaar vervoer vlakbij.

• Thuiswerken is mogelijk. In overleg worden thuiswerk- en 
kantoordagen bepaald.

• We werken hard én er is tijd voor ontspanning. Wande-
len in de pauze, samen lunchen in het eetwerkcafé of 
even ‘losgaan’ aan de voetbaltafel. 

Vragen over de vacature?
Neem dan contact op met Thijs Grijpma (interim directeur) 
t.grijpma@lariks-leusden.nl 
of bel 033 303 44 44 (tussen 9.00 - 12.30 uur). 

Past de vacature bij je? 
Reageer dan snel en stuur een brief met motivatie en cv naar 
sollicitaties@lariks-leusden.nl. 
Doe dit uiterlijk 20 september 2021. 
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In opdracht van de 
gemeente Leusden geeft 
Lariks uitvoering aan Wmo, 
Jeugdwet en welzijnswerk. 
Ons wijkteam is dé plek 
voor vragen, ideeën, advies 
en ondersteuning op het 
gebied van zorg, welzijn, 
opvoeden en opgroeien. 

Met een enthousiast team 
van circa 48 medewerkers 
zijn we er voor alle inwo-
ners van 0-100 jaar. 

Ben je op zoek naar een leuke en afwisselende functie? 
Dan is deze vacature echt iets voor jou!

Medewerker administratie en office management 
(24 uur, schaal 5 CAO welzijn en zorg  €2.061 - €2.936) 

Je bent in deze functie een spin in het web en zorgt dat het achter én voor de schermen soepel loopt. Dat doe je 
door nauwgezet adminstratieve taken uit te voeren en door de gewenste ondersteuning te bieden aan directie 
en management. Dankzij de combinatie van taken biedt de functie volop uitdaging en is geen dag hetzelfde. 
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