Ben jij nauwkeurig, goed met cijfers en heb je bij voorkeur ervaring met Exact?
Wil jij werken bij een unieke, kleinschalige zorginstelling gelegen in een prachtig park in
Bilthoven?
Huize Het Oosten is op zoek naar een

Debiteuren Administrateur
12 – 20 uur
Huize Het Oosten is uniek in Nederland. Het is van oorsprong een vrijmetselaarsgemeenschap waarbij als kernwaarden vrijheid, verdraagzaamheid en broederschap gelden.
In Huize Het Oosten wonen mensen veelal met een maçonnieke (vrijmetselarij) achtergrond,
die hun leven op hun eigen manier inrichten, in een huur- of koopappartement of op een
zorgafdeling. Onze locatie kenmerkt zich door een ruime opzet, een zeer hoog
voorzieningenniveau en respect voor elkaar. Voor meer informatie en foto’s van onze unieke
locatie en over de vrijmetselarij verwijzen we je graag naar: www.huizehetoosten.nl
Momenteel zijn wij voor de Financiële Administratie op zoek naar een Debiteuren
Administrateur
Wat ga je doen?
● Verwerken van cliënt mutaties in ONS;
● Opmaken en verwerken van verkoopfacturen in het administratiesysteem;
● Bijhouden van het notitieverkeer vecozo;
● Bijhouden van de mailbox Administratie HHO en beantwoorden bewonersvragen.
Wat vragen we van je?
● Ruime ervaring in debiteurenadministratie van een zorginstelling
● Je bent vertrouwd met en kent Exact online goed;
● je hebt kennis van de wlz, wmo, zvw en pgb;
● Je bent communicatief, nauwkeurig en hebt een positieve instelling.
Wat bieden wij jou?
● Een leuke baan binnen een gezellig team met betrokken collega’s;
● Werken in een moderne, ruim opgezette locatie gelegen in een prachtig eigen park in
Bilthoven;
● Een kleinschalige organisatie waar collega’s en bewoners elkaar kennen en voor
elkaar klaarstaan;
● Een werkomgeving waarin ontwikkelen en leren centraal staan;
● Marktconforme salariëring;
● Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden (collectieve zorgverzekering,
pensioenregeling).
Interesse?
Stuur je motivatie en CV naar Huize Het Oosten via w
 schepers@huizehetoosten.nl

Wij zorgen voor een vlotte procedure.
We snappen dat je mogelijk nog vragen hebt, geen probleem! Je kan hiervoor contact
opnemen met Paul Holtkamp, tel 030-2744600. Hij beantwoordt met plezier al je vragen.

