Ben jij een gedreven en enthousiast organisatietalent? Ben jij scherp, sociaal en maatschappelijk
betrokken en wil jij je inzetten voor de kinderen in de projecten van WereldOuders?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Administratief medewerker (16-24 uur)
Als administratief medewerker speel je een belangrijke rol in het behoud van onze donateurs en in het
gestroomlijnd laten lopen van onze (financiële) administratie. Je bent steun en toeverlaat van onze
senior medewerker Office, Finance en Events en levert praktische ondersteuning aan het bevlogen
team van WereldOuders.
Wat ga je doen
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Je zorgt voor alle financiële processen, zoals de in- en verkoop facturen, giften, incasso’s en
transfers naar onze programma’s in Latijns-Amerika;
Je draagt zorg voor de administratieve verwerking van aanmeldingen, opzeggingen en
wijzigingen van donateurs in onze database (Engage) en het intranet;
Je beheert de financiële stromen;
Je verwerkt de correspondentie van donateurs naar sponsorkinderen in Latijns-Amerika en vice
versa;
Je ondersteunt acties derden zowel administratief als uitvoerend;
Je bent het aanspreekpunt voor particulieren donateurs.

Dit ben jij
❖
❖
❖
❖
❖
❖

MBO + werk & denk niveau;
Integer & accuraat;
Nauwkeurig, gestructureerd en plant jouw werk goed in;
Zowel communicatief als administratief sterk;
Kennis van MS Office 365
CRM systemen maak je snel eigen

Wat bieden wij jou
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Een flexibel deeltijd dienstverband van 16-24 uur;
Salaris bedraagt min. € 1.967 en max. € 2.596 op basis van 40 uur, afhankelijk van leeftijd en
ervaring;
Pensioenregeling;
Reiskostenvergoeding;
Hybride werken mogelijk;
We lunchen met elkaar in ons mooie pand in het centrum van Hilversum
Af en toe een gezellige borrel
Een dynamische en mensgerichte werkomgeving

Solliciteren? Zie jij jezelf al helemaal op deze functie? Dan horen we heel graag van je!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caroline Oerlemans: 035 626 45 78, via
info@wereldouders.nl.
Over WereldOuders
WereldOuders gelooft in de kracht van familie. Ieder kind verdient aandacht en onvoorwaardelijke
liefde. Daarom bieden we kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika een stabiele en warme thuisbasis,
zodat ze de kans krijgen op een betere toekomst. Vanuit de veiligheid van een familie krijgen kinderen
individuele aandacht en steun op het gebied van medische zorg, onderwijs en zelfredzaamheid.
Meer informatie vind je op www.wereldouders.nl
WereldOuders|Oude Enghweg 2│1217 JC Hilversum│035 62 64 578

