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VACATURE – BBL Financieel administratief mdw 
Wil jij leren en werken op MBO niveau bij een publieke instelling?  

 

Functie: BBL financieel administratief medewerker (leren en werken) 

Werktijden en locatie: Kantoortijden, werklocatie Assen 

Niveau: 
Richting: 

MBO niveau 3 
Financieel administratief medewerker 

Startdatum:  
Contract: 
Arbeidsvoorwaarden: 

In overleg 
24 - 32uur per week, minimaal jaarcontract 
ABU cao is van toepassing 

Werkzaamheden: 
 

Als BBL financieel administratieve medewerker krijg je te maken met de 
volgende taken: 

 Je draagt bij aan het beheer van administratieve processen 
(vaktechnische registratie en archivering) 

 Je versterkt informatie aan interne partijen  

 Je signaleert proactief ten aanzien van bijzonderheden en 
afwijkingen 

 Je verricht concrete ondersteunende en registratieve 
werkzaamheden 

Selectiecriteria: 
 

We zoeken iemand die van aanpakken weet, openstaat om te leren en 
hier zelf in wil investeren. Daarbij ben je enthousiast en herken je de 
volgende eigenschappen: 

 Je hebt een proactieve houding en bent flexibel 

 Je bent klantvriendelijk- en gericht 

 Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling 

 Je bent nauwkeurig 

 Je bent organisatiebewust 

 Je hebt een passende afgeronde vooropleiding 

 Je bent woonachting in Assen of omgeving 
 
In verband met het Actieplan Jeugdwerkloosheid is de vacature geschikt 
voor jongeren tot en met 26 jaar. 

Bijzonderheden: 
 

GOA Publiek verzorgt als detacherende organisatie de werving en selectie 
voor de sollicitatiegesprekken. Je bent nog niet in het bezit van het 
diploma financieel adm. mdw niveau 3. De BBL opleiding die je gaat 
volgen wordt betaald door GOA Publiek gedurende de detachering. 
 
Kenniscentrum Ecabo: voor meer informatie over het beroep en de 
opleiding kijk je op; www.ecabo.nl. 
 

Reacties naar: 
 
 

Stuur je CV en motivatie naar info@goapubliek.nl 
Contactpersoon: Lisa Vinke / Harald Grasdijk 
 
De vacature sluit zodra er voldoende geschikte kandidaten gesolliciteerd 
hebben. 
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