
 

Vacature administratief ondersteuner  

Stichting Leergeld Nijmegen 

12 uur per week (3 dagdelen) 

Salariëring CAO Sociaal Werk schaal 5 

Sollicitaties voor 31 juli naar: marian@leergeldnijmegen.nl 

 

Profiel administratief ondersteuner Leergeld Nijmegen 

Leergeld Nijmegen wil investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder 
extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld biedt kansen 
aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt 
voorkomen dat de maatschappij later duur “leergeld” gaat betalen. Het motto van Leergeld is: 
 

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. 

Stichting Leergeld Nijmegen ondersteunt ouders met een laag inkomen door voor hun 
kinderen onder andere sport, cultuur en ouderbijdrage te betalen. Deze gelden gaan 
rechtstreeks naar de club of school.  

Onze hulp is laagdrempelig, persoonlijk en snel: Na aanmelding bezoekt (in corona-tijd 
gebeurt dat via beeldbellen) een intermediair het gezin en bekijkt samen met de aanvrager de  
financiële situatie en wat Leergeld Nijmegen voor het gezin kan betekenen. Op kantoor 
worden vervolgens de aanvragen beoordeeld en verwerkt. 

Leergeld Nijmegen is een zelfstandige stichting met een vrijwillig bestuur. Het team bestaat uit 
een coördinator, 4 medewerkers in vaste dienst, 5 vrijwilligers die ondersteunend werk op 
kantoor verrichten en 5 vrijwillige intermediairs. 

Leergeld Nijmegen ondersteunt ongeveer 3400  kinderen in de gemeente Nijmegen.  

 

Wat verwachten wij van een administratief ondersteuner? 

 Je functioneert op MBO werk- en denkniveau  
 Je maakt je snel het boekhoudkundig systeem Twinfield eigen 

 Je maakt je snel het leergeld-registratiesysteem  Lisy eigen 

 Je beheerst Word en Excell 
 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Je hebt continue aandacht voor vereenvoudiging van de werkprocessen 

 Je gaat integer om met vertrouwelijke informatie 
 



 

Welke taken voer je uit? 

 Je verwerkt gegevens van financiële aard, zoals inkomensbewijzen, facturen, 
declaraties en boekingen  

 Je verzorgt de leergeld-registratie van de gezinnen 

 Je bereidt betalingsopdrachten voor 

 Je maakt periodieke rapportages en ad-hoc-analyses van financiële aard 
 Je verzamelt gegevens voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening en 

periodieke financiële overzichten 

 Je controleert de aansluiting tussen de boekhouding (het grootboek) en sub-
administraties zoals debiteuren, crediteuren en activa 

 Je archiveert financiële brondocumenten 
 Je verricht voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de salarisadministratie 

 Je signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de 
administratieve organisatie 

 Je verwerkt en registreert e-mails en fysieke post 
 Je begeleidt vrijwilligers bij het uitvoeren van administratieve processen 

 Je neemt deel aan het werkoverleg 
 

Welke persoonlijke eigenschappen heb je? 

 Je werkt nauwkeurig 

 Je bent stressbestendig 
 Je kunt in een klein team werken 

 Je wilt iets betekenen voor anderen en dan met name voor kinderen in armoede 

 Je hebt een dienstverlenende en klantgerichte instelling 
 

 

Nadere informatie: www.leergeldnijmegen.nl  


