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Administrateur 
Voor 24 - 32 uur per week 

 
 

Bij de afdeling Administratie van Stichting PK zijn wij op zoek naar een energieke, enthousiaste en 

leergierige collega. 

 

Waar kom je terecht? 
Stichting PK is een bedrijfsbureau in het sociaal domein. We werken voor drie Utrechtse 
welzijnsstichtingen en één Amersfoortse. Het bedrijfsbureau biedt ondersteuning op het gebied van 
personeelszorg, personeels- en teamontwikkeling, administratie, planning en control,  
communicatie, ICT, secretariaat, beheer, medezeggenschap en compliance. Stichting PK verricht 
haar werkzaamheden voor ongeveer 250 medewerkers, 1.200 vrijwilligers en 15.000 cliënten.  

 
Wie zijn wij? 
De afdeling administratie bestaat uit 8 medewerkers die zich, ieder met hun eigen expertise, 
inzetten voor de dienstverlening aan interne en externe klanten. Wij verwerken financiële-, 
personeels-, salaris- en projectgegevens en controleren deze. Daarnaast stellen we informatie 
beschikbaar; rapportages, fiscale aangiften en overzichten ten behoeve van 
subsidieverantwoordingen. Ons streven is om de processen waar onze afdeling verantwoordelijk is, 
zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk te maken en het gewenste resultaat te bereiken. Als team 
zetten we in op continue verbetering en digitaliseren van werkprocessen en procedures.  
 
Wat ga je doen als administrateur 
Bedrijfsbureau PK werkt voor vier organisaties waardoor er voor 5 verschillende organisaties een 
jaarrekening en begroting moet worden opgesteld.  

• Mede ontwikkeling administratieve organisatie en de werkprocessen 

• Opstellen van de begroting, de jaarrekening en overige financiële overzichten.  

• Controleren o.a. op de verwerking van de boekingen en aansluitingen in de administratie. 

• Opstellen periodieke rapportages voor management/directie zoals kwartaal- en 
halfjaarcijfers en financiële analyses. 

• Verstrekken van informatie uit de financiële, personele en projectadministratie aan directie 
(intern) en belanghebbenden (in– en extern). 

• Verzorgt deskundigheidsbevordering en geeft presentaties aan directie en teams rondom 
het vergroten van het inzicht in financiële gegevens; 

• Stelt fiscale aangiften op; 

• Uitvoeren van overige administratieve werkzaamheden uit t.b.v. de financiële, personeels- 
en salarisadministratie.   

In deze functie is er volop ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Ook zijn er vele mogelijkheden om 
jezelf te blijven ontwikkelen. 
 

Wie zoeken wij? 
Je hebt al enige jaren ervaring in dit werk en je houdt van uitdagingen. Je werkt graag samen; zowel 
met directe collega’s als de medewerkers uit de stichtingen.  
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Kenmerkend voor jou is dat je goed kunt omgaan met diverse type medewerkers. Daarbij vind je het 
leuk om complexe zaken op een eenvoudige manier uit te leggen aan medewerkers die verder van 
jouw vakgebied af staan. Je kunt snel schakelen, stelt actief prioriteiten en werkt zelfstandig, ook als 
ad hoc opdrachten zich tussendoor aandienen. Naast jouw pragmatische aanpak ben je creatief in 
het vinden van oplossingen.  

• HBO werk- en denkniveau en minimaal in bezit van diploma MBA; 

• Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties (Profit van Afas, is een pré) en 
automatiseringspakketten; 

• Kennis van administratieve procedures en relevante wetgeving; 

• Kennis van en inzicht in de ontwikkelingen van administratieve processen en inrichting van de 
afdeling(en), alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie; 

• Kennis van en ervaring met projectadministratie is een pré. 

• Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij 
verstoring een rol kan spelen;  

• Opstellen van jaarrekeningen en managementrapportages. 
 

Wat mag je van ons verwachten? 
Een fijne werkplek in de Utrechtse binnenstad, in een betrokken team dat veel ruimte biedt voor 
eigen initiatief. In deze huidige tijd werken veel van onze collega’s voor een groot deel nog vanuit 
huis. Natuurlijk zorgen we er samen voor dat je je plek gaat vinden in ons team en de organisatie.  
Stichting PK heeft oog voor de combinatie van werk en privé.  
 

Arbeidsvoorwaarden  
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor 24 - 32 uur, bij gebleken geschiktheid 
wordt de aanstelling omgezet naar een vast dienstverband. 
De arbeidsvoorwaarden worden geregeld conform de CAO Sociaal Werk, het pensioenfonds PFZW 
en aanvullende regelingen van Stichting PK. Onze salarisindicatie is, afhankelijk van kennis en 
ervaring, maximaal schaal 8 met een bruto salaris van maximaal €  3.864,= per maand bij een 
fulltime dienstverband van 36 uur. Hiernaast wordt een individueel keuzebudget opgebouwd 
waaruit zelf een arbeidsvoorwaarden-arrangement kan worden samengesteld. Ook wordt er 
een loopbaanbudget opgebouwd.  
 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Astrid van den Brink, leiding PK 
(06-12706359 - a.vdbrink@stichting-pk.nl ) of Patrick ten Broeke, senior administrateur (06-
13358386 - p.tenbroeke@stichting-pk.nl ). 

 
Solliciteren 
Mail je motivatie en curriculum vitae vóór  22 oktober naar bestuurssecretariaat@stichting-pk.nl, 
onder vermelding van VAC-STPK-AA-2021. 
De sollicitatiegesprekken zullen online gevoerd worden op 25 oktober, een 2e gesprek zal 
plaatsvinden op 28 oktober 2021 op locatie Pieterskerkhof 16 te Utrecht.
 
Meer informatie over de aangesloten stichtingen en projecten vind je op de volgende websites: 
www.u-centraal.nl  www.jou-utrecht.nl www.stichting-sjp.nl 
 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern bekend gemaakt.  
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