
 
 

    

 

OOG onderwijs en jeugd is een zelfstandig bureau dat adviseert en ondersteunt op het gebied van 
onderwijs en jeugdhulp, OOG & OHM onderwijsondersteuning is een administratiekantoor voor het 
primair- en voortgezet onderwijs en Novilo, VO op Niveau, Feli-X en Inschool Academie verzorgen 
opleidingen voor onderwijsprofessionals. 
 
Voor de interne financiële administratie en de projectadministratie van onze bedrijfsonderdelen, 
gehuisvest in Amsterdam-West, zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega. Ben jij toe aan een 
volgende stap in je loopbaan en zoek je een dynamische baan met veel interne en externe contacten? 
Dan ben jij wellicht onze nieuwe  
 

veelzijdige financieel administratief medewerker  

(met aanvullende taken t.b.v. de projectadministratie, 16-20 uur per week)  
 
Je maakt deel uit van een team van vier medewerkers en verricht onderstaande taken samen met een 
collega.  
 
Een greep uit je werkzaamheden:  

• Je draagt zorg voor het verwerken van inkoopfacturen. 

• Je controleert inkoopfacturen van flex-medewerkers en verwerkt deze gegevens in de 
projectadministratie. 

• Je zorgt voor het administratief bijhouden van projecten, op basis van offertes en contracten. 

• Je controleert en verwerkt de urenregistratie van de projectleden. 

• Je beantwoordt vragen over de projectadministratie. 

• Je draagt zorg voor de facturatie en het debiteurenbeheer. 

• Je verricht voorbereidende werkzaamheden voor belastingaangiften, rapportages en jaarrekening. 
 

Bij OOG, OOG & OHM en onze opleidingen werken we zelfstandig, professioneel en baanbrekend. We 
verwachten dat ook jij zelfstandigheid en professionaliteit in huis hebt zodat je samen met ons 
baanbrekend kunt zijn. Om ons te versterken breng je deze kwaliteiten mee:  

• Je bent goed in het werken met cijfers en bent accuraat. 

• Je kan duidelijk en helder formuleren en communiceren. 

• Je werkt gestructureerd en planmatig en kan dat combineren met een dienstverlenende instelling. 

• Je bent flexibel, pro-actief en kan goed omgaan met deadlines en werkdruk. 

• Je doet (ook) ongevraagd verbetervoorstellen m.b.t. onze interne bedrijfsvoering. 

• Je beschikt ten minste over een afgeronde financieel administratieve MBO opleiding en hebt 
werkervaring in een vergelijkbare functie. 

• Je bent een gevorderd Excelgebruiker. Ervaring met Exact Globe en Exact Synergy is een pré. 

• Je bent op de hoogte van fiscale regelgeving (omzetbelasting, werkkostenregeling). 
 
Wat we je bieden: 

• Een prettige werksfeer waarin je de gelegenheid krijgt om brede ervaring op te doen, waarbij in 
overleg een deel van de werkzaamheden vanuit huis kan plaatsvinden. 

• Een goed salaris (€ 2.500,- - € 3.300,- op basis van 36 uur per week), afhankelijk van je opleiding en 
ervaring. 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot scholing. 
 
Informatie 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Robert 
den Hartog, controller, via r.denhartog@oog.nl of via (020) 303 31 41. Je kunt meer informatie over ons 
vinden op onze websites: oog.nl, ohm.nl, novilo.nl, voopniveau.nl , feli-x.nl en inschoolacademie.nl . 
 
Sollicitatie 
Ben je serieus geïnteresseerd in deze mooie baan? Mail jouw sollicitatie dan met curriculum vitae vóór 10 
november aanstaande naar OOG onderwijs en jeugd, o.v.v. vacature financieel administratief 
medewerker, t.a.v. Robert den Hartog, via nieuwecollega@oog.nl . Op maandagochtend 14 november 
a.s. is de eerste gespreksronde gepland.  
 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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