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Financieel specialist Zorg
PROKINO AMSTERDAM





Hou je van uitdaging en afwisseling in jouw financiële werkzaamheden?
Variëren jouw skills van analyseren tot het opstellen van rapportages en verantwoordingsinformatie?
Ben je stressbestendig, klantvriendelijk, accuraat en flexibel?
Heb je een HBO-diploma in financiële richting en aantoonbare ervaring in het werken met financiëleen zorgadministratiesystemen?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
In verband met de uitbreiding van onze organisatie zoeken wij een financieel specialist voor de zorgadministratie op
ons hoofdkantoor in Amsterdam. Een uitdagende functie voor 32 tot 36 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Het uitvoeren en controleren van de zorgadministratie en het cliëntsysteem voor de registratie en
verantwoording van de zorgactiviteiten
Je declareert en factureert de zorgactiviteiten
Je verzorgt de inrichting van de financiële administratie van de zorgactiviteiten
Je bewaakt de AO/IC rond de zorgactiviteiten
Je voert controlewerkzaamheden uit op de zorgregistratie
Je stelt rapportages op voor diverse instellingen zoals de gemeenten

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste zorg bieden.
Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Werklocatie in het hart van Amsterdam op een unieke locatie, goed bereikbaar met het OV
• Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Salaris conform CAO Kinderopvang, schaal 10 (€ 3089 tot € 4155 per maand bij een 36-urige werkweek)
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Onno Vis, directeur Interne Bedrijfsvoering via: 06-333 423 76.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan een korte motivatie en je cv vóór 1 juni naar vacatures@prokino.nl met
als onderwerp: Financieel specialist zorg Amsterdam.
Julia:

We zien uit naar je reactie!

“Ik heb een afwisselende baan. Het ene
moment adviseer ik een collega over een
financiële rapportage, om me vervolgens over de
inrichting van de administratie te buigen.”

