
 

 

 

Vrijwilligersvacature: 

Medewerker financiën – de “scherpziende cijferheld(in)” 

Ons bestuur is op zoek naar een enthousiaste medewerker financiën! Een persoon met een groen hart en een 
precies gevoel voor cijfers, die het leuk vindt om onze financiële processen in goede banen te leiden! Spreekt 
het je aan om te werken aan een duurzame toekomst voor Nederland in een bezielde groeiende organisatie? 
Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 

Achtergrondinformatie 
De medewerker financiën is verantwoordelijk voor het operationele facturerings- en betalingsproces van de 
Stichting KlimaatGesprekken en van KlimaatGesprekken BV. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen en 
verwerken van in- en verkoopfacturen, het verwerken van onkostendeclaraties, het controleren op 
inkomende betalingen, het afhandelen van achterstallige betalingen (herinneringen) en van storneringen 
evenals het verzorgen van het bijhorende mailverkeer. Dit is een proces dat periodiek (wekelijks) aandacht 
vraagt, om achterstanden te voorkomen.  

De penningmeester van het stichtingsbestuur heeft de supervisie over de uitvoering. De boekhouding en het 
maken van jaarrekeningen is uitbesteed aan gecontracteerde partners. De medewerker financiën werkt 
zelfstandig (in een online-setting), maar in nauwe afstemming samen met de penningmeester, het 
secretariaat en de externe boekhouding. 

Wij vragen:  

• Kennis van en ervaring met financiële processen en het gebruiken van online bankieren 

• Zelfstandige, nauwgezette en gedisciplineerde werkhouding (‘zelfstarter’) 

• Gedrevenheid om te zorgen voor een betalingsproces zonder achterstanden  

• Beschikbaarheid van gemiddeld 3-4 uur per week (zelf in te delen) 

• Flexibiliteit die past bij een groeiende organisatie die bezig is met professionalisering  

• Affiniteit met het maken van klimaatkeuzes in je eigen leven  
 

Wij bieden: 

• De kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de financiële gezondheid van KlimaatGesprekken  

• Een warme en bevlogen organisatie, die ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei 

• Reis- en onkostenvergoeding 
 
Over onze organisatie  
Stichting KlimaatGesprekken (ANBI-status sinds 2019 en op plaats 22 in de Duurzame Top 100 van Trouw in 
2020) verzorgt landelijk workshopreeksen voor individuen, die willen leren om meer klimaatvriendelijke 
keuzes maken. Op dit moment zijn ongeveer 130 coaches op vrijwillige basis actief voor de stichting. Ons 
bestuur bestaat uit 5 leden. Daarnaast heeft KlimaatGesprekken BV een directie van in totaal 3 personen. 
Onder de BV voeren we met ongeveer 20 tot 30 seniorcoaches betaalde opdrachten uit voor gemeenten en 
bedrijven. Voor meer informatie: kijk op www.klimaatgesprekken.nl. 
 
Interesse of vragen? 
Stuur dan een motivatie met je cv of LinkedIn profiel naar penningmeester@klimaatgesprekken.nl. Dan 
nemen we snel contact met je op. Wil je eerst meer informatie? Bel of WhatsApp dan met de huidige 
medewerker financiën, Emmy Pater op 0629295478. Zij vertelt je graag meer over de functie. 
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