
 

Ben jij die enthousiaste medewerker die goed is met cijfers en op zoek naar een leuke 
bijbaan?  

Zinzia Zorggroep is op zoek naar tijdelijke versterking voor de financiële administratie 
 

Medewerker Financiële administratie (bijbaan) 
 
Locatie:  Oranje Nassau’s Oord in Wageningen. 
Uren:   4-8 uur per week, afhankelijk van de werkzaamheden 
 
Wat ga je doen?  
Als Medewerker Financiële administratie ga je ondersteuning bieden bij alle voorkomende werkzaamheden op de 
financiële administratie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan factuurverwerking, debiteurenverwerking en meewerken 
aan de maandafsluiting. Je stelt bij dit alles de cliënt en externe klanten centraal en voorziet hen proactief van 
advies.  Een mooie kans om bijvoorbeeld naast je studie al wat werkervaring op te doen. Spreekt dit je aan? 
Solliciteer dan snel! 
 
Wie zijn wij?  
Zinzia Zorggroep is een eigentijdse aanbieder van verpleeghuiszorg, revalidatiezorg, (dag)behandeling en 
behandeling thuis in de regio Wageningen, Renkum en Bemmel. We zijn er voor de kwetsbare ouderen. Ieder 
mens wil ertoe doen en richting geven aan zijn leven. En daaraan willen wij bijdragen; aan een leven met kleur 
voor cliënten en medewerkers. 
 
Wat vragen wij? 

- Iemand die bezig is met een financiële opleiding of een financiële opleiding afgerond heeft. 
- Kennis van financiële wet- en regelgeving. 
- Passie voor onze kernwaarden ‘Kennis, Liefdevol, Eerlijk, Uniek en Resultaat’.  
- Een dienstverlenende en proactieve instelling. 
- Gevoel voor de organisatie en de zorgsector is mooi meegenomen. 

 
Wat bieden wij? 

- Een uitdagende werkomgeving in een team van enthousiaste collega’s. 
- Flexibel werken, waardoor je veel vrijheid hebt in het indelen van je werk. 
- Een mooie leerervaring om jezelf verder te ontwikkelen. 

 
Meer informatie 
Ben jij geïnteresseerd in deze uitdagende bijbaan? Bij Zinzia krijg je alle ruimte om je talenten te ontwikkelen. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa Vedder via telefoonnummer 0317-364200. Meer 
informatie over onze organisatie vind je op www.zinzia.nl 
 
Solliciteren 
Je kunt je sollicitatiebrief o.v.v. vacaturenummer 17-036 per e-mail sturen naar: vacatures@zinzia.nl 
 
Aan iedere nieuwe medewerker wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. 
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