
Vacature Financiële administratie bij DZN 

DZN is een binnen de WLZ gecontracteerde zorginstelling die zich inzet voor 

mensen met uiteenlopende zorg- en ondersteuningsvragen . Wij helpen 

jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking op het gebied van wonen, 

werken en zinvolle dagbesteding. Vanwege de groei en professionalisering die 

DZN doormaakt zijn wij opzoek naar iemand die onze back office kan komen 

versterken. 

Wij zoeken iemand die: 

· Nauwkeurig en zorgvuldig is. 

· In bezit is van een diploma op MBO+/HBO niveau in een financieel 

administratieve richting. 

· Goed kan samenwerken maar ook goed zelfstandig kan werken. 

· 16 uur per week beschikbaar is. 

· Enkele jaren werkervaring op het gebied van financiële administratie bij voorkeur 

in combinatie met WLZ regelgeving. 

De financieel administratief medewerker is verantwoordelijk voor de financiële 

administratie en de controle van het declaratieproces. Ten aanzien van de financiële 

administratie is de medewerker verantwoordelijk voor het verwerken van de 

facturen en het bijhouden van het kasboek. Hiervoor onderhoudt de medewerker 

intensief contact met het bestuur, de teamleider en de accountant. Daarnaast is de 

medewerker verantwoordelijk voor het controleren, verwerken en optimaliseren 

van de facturatie in het kader van de zorgadministratie in samenwerking met care 

experts. Hiervoor voert de medewerker standaard periodieke controles uit op de 

registraties ten behoeve van een correcte declaratie. Bewaakt of de geleverde zorg 

volgens wettelijke regelingen van de WLZ is geleverd. Achterhaalt ontbrekende 

gegevens en herstelt eventuele fouten in de registraties. 

Wat hebben we te bieden: 

· Een bruto maandsalaris van €1800 tot €2807 bij een volledige werkweek van 36 

uur. 

· Alle arbeidsvoorwaarden conform de cao gehandicaptenzorg inclusief een 13e 

maand (8,33%). 

· Aandacht voor (persoonlijke) ontwikkeling. 

· Veel ruimte voor eigen inbreng en een prettige, warme werksfeer; 



· Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar, met de mogelijkheid tot een 

vast contract en eventuele uitbreiding van de uren. 

Past deze vacature bij jou? Stuur dan een mail met je cv en de reden waarom jij dé 

persoon voor deze functie bent naar Naziha Lamrini. Ook voor eventuele vragen 

kan je contact opnemen via de mail: nezha@dzn-nijmegen.nl 

Solliciteren kan tot 30 Juni. 

Zie onze website voor meer informatie over wat we doen en waar we voor staan. 

 


