
Word jij blij van een veelzijdige financiële functie? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar een financieel medewerker (m/v) 
die de dagelijkse financiële werkzaamheden tijdens 
de seizoenmaanden voor zijn/haar rekening neemt.

Wie zijn wij?
Uit®waarde is als verzelfstandigd overheidsbedrijf actief als exploitant van recreatiegebieden 
en -voorzieningen in het rivierengebied. De organisatie beschikt over ruim 800 hectare land en water, 
verdeeld over acht recreatiegebieden. Het bedrijfsonderdeel Financiën is verantwoordelijk voor de alle 
financiële aspecten die binnen Uit®waarde en haar dochters spelen, maar ook voor het financieel beheer 
van diverse voet-/fietsveren. 
 
Het bedrijf wordt gekenmerkt door een platte organisatie met korte en directe lijnen en een open cultuur 
en heeft circa 20 vaste medewerkers in dienst. Daarnaast zijn ruim 150 vrijwilligers actief op onze fiets- 
en voetveren. De vestigingsplaats is Kerk-Avezaath. Nadere informatie is te vinden op www.uiterwaarde.nl

Wat ga je doen?
Het doel van deze functie is het zorgdragen voor het tijdig en juist verwerken van financiële en 
administratieve gegevens, zodanig dat te allen tijde een betrouwbaar inzicht in de financiële stand van 
zaken verkregen kan worden. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• het controleren, boeken en zorgen voor goedkeuring van inkomende facturen
• het klaarzetten van de betaling van inkoopfacturen en overige betalingen
• het boeken en verwerken van bank- en kasmutaties
• de administratie van diverse heffingen (liggeld en veergeld) in Excel en zorgdragen voor 
 aansluiting binnen de boekhouding.

Wat vragen wij van jou?
• Wij zijn op zoek naar een kandidaat die beschikt over MBO opleiding niveau 3 financieel/administratief.
•  Je hebt ervaring met Exact (pré) en kennis van Excel (vereist). 
•  Je hebt aantoonbare (stage-) ervaring op een financiële afdeling. 
•  Je bent sociaal vaardig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
 Verder ben je flexibel, collegiaal en behulpzaam. 
•  Je werkt nauwkeurig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat bieden wij?
•  Vanwege seizoensgebonden werkzaamheden betreft het een dienstverband voor 24 uur voor de duur 
 van 6 maanden, van april t/m september
•  Ingangsdatum dienstverband 1 april 2023. Afhankelijk van de werkdruk op de afdeling kan verlenging  
 mogelijk zijn. 
•  Het salaris is afhankelijk van leeftijd, ervaring en/of opleiding. 

Inlichtingen
Voor meer informatie over deze functie kun je terecht bij de heer B.J. Hoogendoorn, telefoon 0344-681644.

Ben jij onze nieuwe collega? Stuur dan binnen drie weken na publicatie van deze advertentie 
jouw CV en motivatiebrief aan Uit®waarde, t.a.v. afdeling financiën, Postbus 6139, 

4000 HC Tiel of per e-mail naar info@uiterwaarde.nl


