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Vacature 2020-020 

Medewerker administratieve 

Dienst  

36 uur 

Locatie 

Raffy-Leystroom 

 

Raffy-Leystroom biedt jou 

 een werkweek van 36 uur 

 jaarcontract, met uitzicht op een vast 

dienstverband 

 goede arbeidsvoorwaarden conform  

CAO VVT 

 een uitdagende functie met ruimte  

voor persoonlijke ontwikkeling 

 leuke collega’s die voor jou klaar staan 

 een prettige werksfeer waar hard 

gewerkt wordt 

 een ambitieuze organisatie die volop  

in ontwikkeling is 

 

 

 

 

 

Solliciteren 

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met  

CV, o.v.v. vacaturenummer 2020-020 

uiterlijk donderdag 21 mei naar 

solliciteren@raffy-leystroom.nl.  

Meer informatie over de vacature?  

Neem telefonisch contact op met: 

Maarten Geerts sr administratieve Dienst. 

 

Meer informatie over de procedure? 

Neem telefonisch contact op met HR.  

Telefoonnummer: 076 522 51 50 

 

 

Voor het team Finance en Control zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste en zelfstandige medewerker administratieve 

dienst.  
 

Het team Finance & Control bestaat uit een senior Business en Concern Controller, 

een senior Administratieve Dienst en medewerkers Administratieve Dienst. De 

medewerkers Administratieve Dienst (AD) zijn gezamenlijk en met de senior 

administratieve dienst verantwoordelijk voor het volledig, juist en tijdig registreren 

van cliënt, personele, salaris en financiële gegevens met als doel een optimale 

interne en externe financiële informatie voorziening ten behoeve van de 

bedrijfsvoering van Raffy-Leystroom en verzorgt tevens het functioneel 

applicatiebeheer van de applicaties zoals gebruikt voor de administraties  

Functie-eisen: 

Onze ideale kandidaat voor deze functie is opgeleid als MBO’er in de 

administratieve richting (niveau 4). Je hebt aantoonbare werkervaring met AFAS en 

goede beheersing van Word en Excel. Als medewerker administratieve dienst ben 

je allround op het gebied van boekhoudkundige en salarisadministratieve 

werkzaamheden. Je bent accuraat en oplettend in je werk en je hebt sterke 

communicatieve vaardigheden. Een enthousiaste teamplayer die ook zelfstandig 

kan werken. Je houdt van afwisseling en bent flexibel.  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 25 mei 2020. 

Tot slot vragen we bij je indiensttreding een VOG aan te vragen.  
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  Samen kleurrijk. 

Raffy-Leystroom is gevestigd in Breda en heeft drie locaties: Raffy, Lâle en De 

Leystroom waar we kwetsbare ouderen in een zo vertrouwd mogelijke omgeving 

ondersteunen bij het ouder worden. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en 

cultuurspecifieke zorg die de basis vormen voor wonen, zorg en behandeling. Raffy is er 

voor de Indische en Molukse ouderen, Lâle voor Turkse ouderen en De Leystroom voor 

ouderen in de Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en IJpelaar. Vanuit de drie 

locaties is er tevens een breed aanbod dagbesteding, zorgverlening en verpleging voor 

zelfstandig wonende ouderen in Breda en omstreken. 

Met onze ruim 375 betrokken medewerkers en meer dan 225 enthousiaste vrijwilligers 

zijn we ‘samen kleurrijk’ en zorgen we ervoor dat ouder worden fijn en waardig is. Op 

een van onze drie locaties of thuis en altijd met naasten en familie dichtbij. 

Word onderdeel van ons team. Samen zijn we kleurrijk! 

 


