
 

 
 
Het Jeugdeducatiefonds zoekt per direct een:  
  
Financieel medewerker  
Ben jij financieel onderlegd en wil je je met ons inzetten voor kansengelijkheid voor kinderen? Dan ben jij 
misschien de collega waar wij naar op zoek zijn!  
  
Over het Jeugdeducatiefonds  
Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede in 
Nederland te vergroten. Aanvragen bij het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de 
talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat 
nodig is. Daar waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling van een kind of van een groep 
kinderen, kunnen scholen een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.   
  
De functie:  
Inmiddels werken we met ruim 350 basisscholen samen. Het is onze ambitie om met alle 1800 scholen met 
minimaal 50% leerlingen uit onze doelgroep een samenwerking aan te gaan en nog meer kinderen te 
bereiken. Daarom zijn wij op zoek naar een financieel medewerker.  
Je bent primair verantwoordelijk voor financiën, waarbij we willen voldoen aan richtlijn 650.  
In deze baan zorg je ook voor de financiële afhandeling van de aanvragen die bij ons zijn binnenkomen. 
Samen met je collega's zorg je daarnaast voor de financiële verantwoording van de subsidies die we 
hebben ontvangen.  
Wij werken grotendeels vanuit huis en deels op locatie in Utrecht.  
  
Wat ga je doen  
- Je onderhoudt de financiële administratie in Exact Online  
- Je verwerkt binnengekomen facturen en verzorgt de betaling daarvan  
- Je werkt samen met ons administratiekantoor  
- Je werkt samen met onze accountant bij het samenstellen van subsidieverantwoordingen   en het 
opstellen van de jaarrekening  
- Je leert werken met Salesforce, ons CRM systeem, en ons online aanvraagsysteem  
  
 
 
 



 

 

Wat vragen wij?  
- Een betrokken en professionele houding  
- Een nauwkeurige en systematische manier van werken  
- Een gedegen financiële achtergrond  
- Ervaring met Exact Online  
- Affiniteit met de missie van het Jeugdeducatiefonds  
 
Wat bieden wij?  
- Een leuke baan bij een kleine, maar dynamische en snelgroeiende ngo.  
- Een dienstverband van 20 uur.  
- Een marktconform salaris dat past bij de functie en de goede doelen sector  
- Een pensioenbijdrage, telefoonvergoeding en laptop  
- Ruimte voor thuiswerken en flexibele werktijden  
- Een fijne, informele en open werksfeer en betrokken, professionele collega’s  
  
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Hans Spekman, directeur van het 
Jeugdeducatiefonds (hans.spekman@jeugdeducatiefonds.nl). Kijk voor meer informatie over onze 
organisatie ook op onze website: www.jeugdeducatiefonds.nl  
Sollicitaties graag uiterlijk 8 maart a.s. verzenden naar info@jeugdeducatiefonds.nl, onder vermelding 
van: vacature financieel medewerker.  
  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
 


