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Organisatie Stichting Aflatoun International 

Standplaats Amsterdam 

Uren per week  Part time (16-24 uur per week)  

Salaris 

Dienstverband 

Startdatum 

Afhankelijk van opleiding en ervaring 

Arbeidsovereenkomt voor bepaalde tijd  

In overleg, vanaf 1 september 

Reageren voor  03 augustus 2020 

        

 

Over Aflatoun 

Aflatoun is een internationale stichting die zich richt op sociaal en financieel onderwijs voor 

kinderen en jeugd gefocust op de meest kwetsbare groep. Aflatoun International werkt samen 

met een groot partnerwerk verspreid over meer dan 100 landen om deze missie uit te voeren. 

 

Boekhouder / Administrateur 

The Operations and Finance Department 
 

Functieomschrijving: 

Stichting Aflatoun International is op zoek naar een boekhouder/administrateur voor het versterken van 

de operations and finance department. De werkzaamheden zullen bestaan uit; 

 Verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van verscheidene projecten 

 In- en uit boeken van facturen 

 Verwerken van declaraties  

 Opstellen van contracten 

 Uitvoeren van e-facturatie 

 Het opstellen van financiële project rapportages 

 Functie-eisen: 

 Minimaal een HBO werk- en denkniveau 

 Je hebt een relevante financiële opleiding afgerond 

 Je hebt werkervaring in een soortgelijke functie 

 Je bent nauwkeurig en analytisch 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed en kunt correct in beide talen communiceren 

 Ervaring met het boekhoudprogramma Exact en Excel 

 Je bent proactief en accuraat. 

 Kennis van loonkosten en sociale lasten boeken; 

 Ervaring met projecten die door Nederlandse overheid en/of internationale donoren worden 

gefinancierd, is een pré 

 

Wat wij bieden: 

 Competitief bruto maandsalaris incl. 8 & vakantiegeld afhankelijk van opleiding en ervaring 

 Pensioen regeling 

 Ervaring met werken in een international NGO 

 

Deze persoon rapporteert aan de Director of Finance and Operations. 

 

 Interesse? Stuur dan je CV in het engels taal, samen met je motivatie naar t.a.v. voor 3 augustus 

2020. Of soliciteer direct via: https://aflatoun.bamboohr.com/jobs/view.php?id=41 
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