
 
 
 
 

Ben jij de financiële duizendpoot die wil werken op de mooiste locatie van Nederland?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

  
 
 

Vacature Financieel Administrateur  
 
De Zaanse Schans is één van de bekendste Nederlandse toeristische en culturele attracties. De 
historische woon- /werkbuurt geeft de bezoeker een beeld van het leven in de Zaanstreek zo’n 
150 jaar geleden en is beroemd om zijn unieke combinatie van windmolens en groene houten 
huizen uit de 17e en 18e eeuw. Het bijzondere van de Zaanse Schans is dat het een gebied is 
waar mensen wonen, werken en recreëren.  
Stichting de Zaanse Schans is (binnenkort) eigenaar van de meeste panden, gebiedsregisseur en 
exploiteert het parkeerterrein en de toiletten. De Stichting heeft twee hoofdtaken, namelijk het 
behoud van het culturele erfgoed van de Zaanstreek en het organiseren van de 
bezienswaardigheid die de Zaanse Schans is. De Stichting werkt daarin samen met de 
verschillende molenaars, bewoners, ondernemers en musea, die ook een stem hebben in het 
stichtingsbestuur.  
 
Vanwege de groeiende organisatie zijn we op zoek naar een Financieel Administrateur voor 20 
uur in de week.  
 
Periode 
Per 1 augustus 2017 of eerder in overleg 
 
Werkzaamheden  
De werkzaamheden bestaan uit het volgende: 

• Verzorgen van de gehele boekhouding van de Stichting (via Exact online); 

• Algemene journalisering; 

• Zorgdragen voor de administratieve afwikkelingen van de huurpanden op de schans; 

• Facturering aan externen (onder meer stakeholders);  

• Opstellen van de maandelijkse rapportages en jaarrekening van de Stichting;  

• Controleren van de financiële processen van de Facilitaire Dienst; 

• BTW en loonbelasting aangiftes uitvoeren; 

• Aanlevering en voorbereiden van stukken voor accountants en audits; 

• Het bewaken van de debiteuren- en crediteurenadministratie; 

• Bewaken van de integriteit van stamgegevens debiteuren en crediteuren. 
 
Functie-eisen 

• Je hebt een HEAO diploma bedrijfseconomie of minimaal vergelijkbaar niveau; 

• Aantoonbare ervaring met boekhoudpakketten zoals Exact Online is een must;  

• Evenals ervaring met BTW aangiftes en met loonadministraties; 

• Je bent nauwkeurig, analytisch en je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Je gaat in een relatief klein team opereren dus is het belangrijk dat je zelfstandig werkt 
maar tevens een teamspeler bent; 

• Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie en 
bezit een uitstekende kennis van MS Office (Excel in het bijzonder). 



 
Salaris, uren en arbeidsvoorwaarden 
Alhoewel de vacature voor 20 uur per week is, is het in ieder geval wenselijk om op dinsdag 
aanwezig te zijn.  
De functie valt in schaal 10 (€2.726 - €4.121) bruto per maand bij voltijds dienstverband. 
Inschaling is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Verder is een eigen Algemene 
Arbeidsvoorwaarden Regeling van toepassing. 
 
Overige informatie 
Bij indiensttreding dient een recente verklaring omtrent het gedrag te worden aangevraagd / 
overlegd. 
Inhoudelijke informatie over deze functie kunt verkrijgen bij de heer P.J. Van Steenbergen en/of 
mevrouw E. Kroon, telefoonnummer 075-681 77 91.  
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u, tot 5 juni aanstaande, richten aan Stichting de Zaanse Schans, 
afdeling Personeelszaken t.a.v. mevrouw E. Kroon, Schansend 1, 1509 AW Zaandam of per  
e-mail e.kroon@dezaanseschans.nl. 
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