
 

 
Ligt jouw toekomst in Kinderdijk? 

 

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is over de hele wereld beroemd om zijn molens en gema-

len. Hier wordt al bijna duizend jaar geschiedenis geschreven, door met slimme techniek en 

oud-Hollandse onverzettelijkheid de eeuwige strijd met het water aan te gaan. Kinderdijk 

staat bol van de historie maar de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, beheerder van het mo-

lencomplex, heeft grote ambities voor de toekomst. De verdieping van de beleving, digitali-

sering van bezoekersopties en uitbreiding van moderne faciliteiten zijn in volle gang. Daarom 

zijn we per direct op zoek naar nieuwe collega's met gevoel voor ons Werelderfgoed, die sa-

men met ons het unieke verhaal van het Nederlandse waterbeheer willen vertellen. Zo kun-

nen elk jaar honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld in Kinderdijk onze strijd 

met het water beleven. Met ruim 200 vrijwilligers en een team van meer dan 40 vaste mede-

werkers bouwen we voort op eeuwen geschiedenis en 20 jaar UNESCO Werelderfgoedstatus: 

een belangrijke verantwoordelijkheid voor wie ons professionele team komt versterken als 

 

Financieel administratief medewerker 
(24 tot 32 uur per week) 

 
Functieomschrijving: 

De financieel administratief medewerker is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

administraties van de Stichting. Het doel van deze functie is het inzicht bieden in de stand 

van zaken op financieel gebied en ten aanzien van projecten. Doel is transparantie voor be-

trokkenen en controle over middelen die de Stichting ter beschikking heeft.  

 

Takenpakket: 

- accurate en actuele financiële administratie; 

- debiteuren- en crediteurenadministratie; 
- bijhouden kasadministratie; 
- verantwoordelijk voor contante geldstroom; 
- bijhouden projectadministraties; 
- Postverwerking en archivering; 
- Back-up voor de salarisadministratie; 
- beheer boekhoudpakket. 
 

Wat vragen wij? 

- actuele kennis van de inrichting en organisatie van financiële administratie; 

- accuraat, precies en zorgvuldig; 

- communicatief vaardig; 

- flexibiliteit; 

- ervaring in het werken met geautomatiseerde systemen, ervaring met Unit4 en kassa-

systemen is een pre;  

- analytisch inzicht; 

- MBO werk- en denkniveau. 
 

Wat bieden wij? 

− Een afwisselende en uitdagende functie in een groeiende organisatie, waar ruimte 

bestaat voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.  

− Een goede werksfeer in een leuk, informeel team. 

− Een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens de CAO Dagrecreatie van    
Recron. 

 

Ben jij die financieel administratief medewerker die wij zoeken? Stuur dan voor 28 oktober 

2019 je motivatiebrief met CV naar hoofd administratie, Mieke de Jongh: miekedejongh@mo-

lenskinderdijk.nl. Zij is ook beschikbaar voor het beantwoorden van aanvullende vragen op 

telefoonnummer 078 – 303 62 10. 



 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 

Overwaard 2 

2961 AT Kinderdijk 

T:  0031 (0)78-6912830 

W: www.kinderdijk.nl 
 

http://www.kinderdijk.nl/

