
 
 
InterZin groeit!  
En daarom zoeken wij een administratief medewerker voor 8 uur per week (0,2 fte) 
 

Wie zijn wij 
InterZin is een kleinschalig Organisatie- en Adviesbureau dat landelijk werkt aan grootse vraagstukken in het 
Onderwijs. InterZin staat voor kwaliteit, resultaat en duurzame verandering.  
De focus ligt hierbij op het kapitaal van de organisatie: het team en leiderschap. 
Niet voor niets is ons mission-statement: “Met oog voor mensen” 

Het team van InterZin bestaat uit een vaste kern van zes onderwijsadviseurs met elk haar eigen expertise, 
ervaring en kwaliteiten, een HR-adviseur en de directie bestaande uit Jacqueline Sweerts en Judith Kets. 
Daarnaast werkt InterZin met een vaste ‘schil’ van onderwijsprofessionals die voor verschillende opdrachten 
samen met ons de klus klaren. 
 

Wie zoeken wij 
Als administratief medewerker bij InterZin ben jij het aanspreekpunt voor alle zaken betreffende de 
(financiële) administratie. 
Je hebt een belangrijke rol in ons team want jij zorgt ervoor dat de administratie op orde is. En natuurlijk 
gebruik je jouw kennis, ervaring en kwaliteiten om bestaande processen te optimaliseren. 
 

Je bent nauwkeurig en je houdt ervan om de zaken goed op orde te hebben. Daarnaast ben je altijd op zoek 
naar manieren om processen nog beter te organiseren. Je communiceert open en duidelijk en op een prettige 
manier. Je vindt samenwerken belangrijk en kunt daarnaast ook goed autonoom werken. 
 

In de praktijk ziet je werk er zo uit 

• Je verzorgt de gehele financiële administratie Je houdt je onder andere bezig met het boeken van alle in- en 
verkoopfacturen, je bewaakt de uitstaande debiteurenposten, je boekt de loonjournaalposten en je verwerkt 
de declaraties; 

• Je verzorgt de opdracht-overeenkomsten met onze zzp-ers 

• Je verzorgt alle personele administratieve taken. 

• Je werkt aan een zorgvuldig en overzichtelijke mappenstructuur en houdt deze goed bij; 

• Je hebt korte lijnen met het MT, de onderwijs adviseurs, het administratiekantoor en opdrachtgevers; 
• Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het MT als het gaat om verbetering van de processen en je helpt 

mee met de implementatie hiervan; 

• Je regelt alle overige zaken die verband houden met de (financiële) administratie. InterZin is een hands-on 
bedrijf. Er zullen veel verschillende klussen op je pad komen. 
 

Wat vragen wij 
• Een afgeronde MBO-opleiding en minimaal twee jaar ervaring in een administratieve rol; 
• Je bent handig met Excel; 

• Ervaring met Visma is een pré; 

• Ervaring met Googledrive is een pré 

 
Wij bieden jou 

• Een team van enthousiaste, deskundige en professionele en collega’s; 



• Een jaarlijks budget dat je kunt besteden aan je eigen ontwikkeling in de vorm van trainingen/opleidingen; 

• Een passend salaris; 
• De mogelijkheid om via InterZin een werk laptop aan te schaffen; 

• 30 vrije dagen per jaar op basis van 40 uur per week; 

• Een mooie werkplek op ons kantoor in Laren; 

• Ruimte en mogelijkheden om je werk flexibel in te delen. 
 

Spreekt deze functie jou aan? 

Wil je solliciteren of wil je eerst graag meer informatie? Neem dan contact op met Mirelle Seinstra, HR-
adviseur via mirelle@interzin.nl of via 06-15 30 45 59 

We ontvangen je cv met motivatiebrief graag uiterlijk 31 maart 2020.  
 
We nodigen je ook van harte uit onze website te bezoeken: https://interzin.nl  

https://interzin.nl/

