
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor ons Hoofdkantoor in Woerden zijn wij op zoek naar een 

flexibele en enthousiaste Medewerker Financiële Administratie.  

 

Functieprofiel Medewerker Financiële 

Administratie  
 Je controleert de administratie van de zorgtrajecten en 

maakt deze -indien nodig- volledig, je bent verantwoordelijk 

voor de budgetbewaking; 

 Je onderhoudt contact met gemeentes en zorgverzekeraars; 

 Je verwerkt gegevens van financiële aard in de administratie; 

 Je controleert de dagelijkse verwerking van financiële 

gegevens; 

 Je controleert inkomende facturen en codeert ten behoeve 

van verwerking in de boekhouding en voorbereiden c.q. 

zorgdragen voor een tijdige betaling; 

 Je controleert de aansluiting tussen de boekhouding en de 

subadministraties;  

 Je houdt kas- en bankmutaties bij en het verwerkt gegevens 

in de boekhouding; 

 Je voert zelfstandig een debiteuren- en 

crediteurenadministratie en signaleert 

betalingsachterstanden; 

 Je maakt periodiek rapportages/overzichten en ad hoc 

analyses van financiële aard; 

 Je verstrekt op verzoek informatie uit de financiële 

administratie aan belanghebbenden; 

 Je voert correspondentie met betrekking tot financieel 

administratieve aangelegenheden; 

 Je bereidt in samenspraak met je leidinggevende begrotingen, jaarrekeningen, 

periodieke financiële overzichten en jaarverslagen zorg voor; 

 Je draagt gezamenlijk met de afdeling zorg voor het facilitaire beheer. 

 

 

 

 Vacature Medewerker Financiële Administratie 

 

Locatie Hoofdkantoor Woerden 

32 – 36 uur 

Over PsyMens 
PsyMens is een middelgrote GGZ-
instelling met een medisch 

specialistische erkenning die 
werkzaam is op het terrein van 
de generalistische, maar met 
name de specialistische zorg. Wij 
bieden een hoog- gekwalificeerd, 

gevarieerd en multidisciplinair 

behandelaanbod aan 
volwassenen, kinderen en 
jongeren die op verandering en 
verbetering gerichte zorg nodig 
hebben. Psychodiagnostiek en 
psychotherapie beschouwen wij 
als een ambacht. Het leveren van 

hooggekwalificeerde zorg is één 
van onze belangrijkste 
uitgangspunten.  
 
PsyMens ZorgGroep 
PsyMens is onderdeel van de 
PsyMens ZorgGroep, net als 

zusterorganisaties ComeniusGGZ 
en Praktijk voor leer- en 

gedragsadviezen. 
 
PsyMens, ComeniusGGZ en 
Praktijk voor leer- en 

gedragsadviezen werken nauw 
samen om cliënten te voorzien 
van snelle hooggekwalificeerde en 
multidisciplinaire zorg. 
 
Collega aan het woord 
“Ondanks dat ik financieel werk 

doe, draag ik een steentje bij aan 
de psychische zorg. Dat vind ik 
mooi” –  

Financieel Administrateur bij 

PsyMens 

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

Wie ben jij? 

 Je hebt minimaal een voltooide MBO opleiding 

financieel/administratief; 

 Ervaring met het samenstellen van kwartaalrapportages en 

jaarrekeningen is een pré;  

 Je beschikt minimaal over enige werkervaring in een 

gelijksoortige functie; 

 Je wilt je graag verder ontwikkelen; 

 Je hebt affiniteit met ons zorgaanbod; 

 Je bent initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken. 

 

Wij bieden 

 Een afwisselende en uitdagende functie; 

 Enthousiaste en gedreven werksfeer; 

 Goede inwerkperiode en begeleiding; 

 Dienstverband voor 32-36 uur per week; 

 Arbeidsvoorwaarden conform cao –GGZ; 

 Prima salariëring; 

 Pensioenregeling conform cao – GGZ bij PFZW. 

 

Geïnteresseerd?  
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging, herken je jezelf in bovengeschetst 

profiel voor Financieel Administrateur en spreekt werken bij PsyMens je 

aan? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Stuur jouw CV 

met motivatie naar: recruitment@psymens.nl. 

 

Kijk voor meer informatie op: www.psymens.nl.  

 

Kernbegrippen en 
uitgangspunten van PsyMens 
 Alle behandelaren bij 

PsyMens zijn goed 
geschoold in hun vakgebied. 

Er werken GZ-psychologen, 

klinisch psychologen, 
psychotherapeuten, 
verpleegkundig specialisten 
en psychiaters bij ons.  

 Bij de opzet van de 
psychodiagnostiek en het 

aanbod van 
psychotherapeutische 
behandelingen wegen we 
steeds de meest recente 
wetenschappelijke inzichten 
mee.   

 Wij bieden maatwerk door 

een gedifferentieerd 
zorgaanbod door 
hulpverleners uit 
verschillende 

therapierichtingen. 
 

PsyMens schept zodanige 
voorwaarden dat haar 
professionals in alle rust de 
benodigde zorg kunnen verlenen.  
 
Meer weten? 
We vertellen je graag over deze 

functie en over werken bij 
PsyMens. Hiervoor kun je contact 
opnemen met onze collega’s van 
recruitment door te bellen naar 
030-251 57 90.  
 
Locatie adres 

Pelmolenlaan 12-14 

3447 GW Woerden 
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