
 
 
 
 
 
 

 

 

Ben jij een administratief medewerker met hart voor de zorg, werk je graag in een klein team en ben je breed 
inzetbaar? Kun je goed zelfstandig werken, ben je flexibel en behulpzaam? Ben je daarnaast nauwkeurig en 
oplettend? Vind je het leuk om ook zo nu en dan nieuwe dingen uit te zoeken? Dan willen we je graag aan ons 
team toevoegen! Wij hebben op korte termijn een vacature voor een 

Administratief medewerker m/v 
18-20 uur 
 
Wie zijn wij?  
Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is een organisatie die de multidisciplinaire samenwerking van eerstelijns 
zorgaanbieders faciliteert. We zijn een zorggroep met contracten met de zorgverzekeraar en we beheren twee 
gezondheidscentra in Nijkerk, waarin zo’n 30 praktijken gevestigd zijn. We zijn ondernemend en innovatief en 
streven ernaar passende zorg te bieden, dicht bij huis, waarbij we de patiënt in zijn kracht zetten en regie geven. 
We werken met een klein team van facilitair- en administratief medewerkers en projectleiders en -ondersteuners. 
Als je bij ons komt werken mag je een team verwachten dat voor elkaar klaar staat en samen de schouders er 
onder zet, korte lijntjes heeft met de zorgaanbieders en gezellige dingen met elkaar doet! Je wordt ondersteund 
door een medewerker die de debiteuren- en crediteurenadministratie invoert. 
 

Wat ga je doen? 
Je beheert en voert op dusdanige manier de financiële administratie, dat de financiële positie te allen tijde 
inzichtelijk en up-to-date is. Dat betekent dat je: 

● de debiteuren- en crediteurenadministratie controleert; 
● de personeels- en salarisadministratie verzorgt  i.s.m. het salarisverwerkingsbureau;  
● (voorstel voor) rapportages en de daarvoor benodigde analyses aan de directie verzorgt;  
● contact hebt met de accountant m.b.t. de halfjaar- en jaarcijfers en helpt met het opstellen van de 

begroting; 
● de Btw-aangiften verzorgt; 

Daarnaast voer je de volgende werkzaamheden uit: 
● het invoeren en declareren van zorgdeclaraties via VitalHealth Finance en het uitvoeren van betalingen 

aan zorgaanbieders; 
● werkzaamheden rond contracten met huurders, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en andere partijen; 
● het genereren van data t.b.v. kwaliteitscontrole en verantwoording zorgcontracten; 
● het beheren van de gmail-omgeving van de organisatie; 
● het beheren van het archief. 

Wat vragen wij? 
● minimaal MBO werk- en denkniveau; 
● opleiding en minimaal 5 jaar werkervaring op financieel-administratief gebied; 
● kennis van en goede vaardigheid m.b.t. het werken met Microsoft office (Excel, Word) en Google;  
● uitstekende kennis van de Nederlandse taal (in woord en geschrift); 
● bij voorkeur woonachtig in of in de buurt van Nijkerk. 

 
Wat bieden wij? 
De functie betreft een parttime dienstverband voor bepaalde tijd van 18-20 uur. Deze functie is ingeschaald in 
schaal 5 volgens de CAO huisartsenzorg (van € 2.287 tot € 3.160 bij een fulltime dienstverband) met 
bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden. Werken onder schooltijden is bespreekbaar.  
 
Ben je enthousiast en wil je solliciteren op deze vacature? Stuur dan een motivatiebrief en je CV voor 7 september 
a.s. naar secretariaat@gc-nijkerk.nl t.a.v. Herma Weerstand.  
Voor meer informatie kun je bellen naar 033-7210530 of mailen naar bovengenoemd adres. Wil je meer weten over 
GC-Nijkerk? Kijk dan op www.gc-nijkerk.nl.  

 


