
 

 

 

VACATURE 
Analist Financiële Administratie (32-36u)  

Locatie: Arnhem – Nederland 
 
Over Agriterra 
Agriterra is ‘s werelds toonaangevende non-profit agri-agency van én voor 
landbouwcoöperaties en boerenorganisaties. Onze missie is om georganiseerde boeren in 
opkomende economieën te versterken, gezien het belang van effectief georganiseerde 
boeren om duurzaam om te gaan met voedselzekerheid, economische ontwikkeling, 
klimaatadaptie en mitigatie. Ons werk wordt mogelijk gemaakt dankzij programma- en 
projectsubsidies van diversen donoren, zoals het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking. www.agriterra.org 
 
De functie 
Als analist financiële administratie fungeer je als eerste aanspreekpunt over de 
opgedragen werkzaamheden binnen de financiële administratie. Je werkt in een team van 
financieel analisten onder verantwoordelijkheid van de manager finance. 
Je houdt je bezig met het verzamelen, controleren en verwerken van inkomende 
facturen, onkostendeclaraties en bankafschriften. Je verzorgt de debiteuren- en 
crediteurenadministratie en bereidt de betalingen voor. Je analyseert diverse 
grootboekrekeningen op volledigheid en juistheid. Daarnaast assisteer je bij de 
jaarrekeningvoorbereiding. Bovendien schrik je niet van ad-hoc werkzaamheden. 
Je werkt zelfstandig binnen kaders en werkafspraken en stemt veel af met andere interne 
afdelingen. 
 
Wat bied jij? 

• Minimaal MBO4 niveau in de richting van financiële administratie; 
• Ervaring met Excel en boekhoudprogramma’s; 
• Kennis van de Nederlandse en Engelse taal; 
• Teamspeler met een positief kritische instelling, ook ten aanzien van je eigen 

werk, communiceert gemakkelijk met betrokken partijen; 
• Ervaring met Microsoft Dynamics 365 (of vergelijkbaar) is een pre; 
• Geduchte tegenstander tijdens tafeltennis op lunchzolder met dakterras! 

 
Wat hebben wij te bieden? 

• Ambitieuze werkomgeving met de focus op het behalen van impact; 
• Bruto maandsalaris tussen de €2.712 en €3.864 (afhankelijk van ervaring); 
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering; 
• Prachtige werkplek in hartje Arnhem, gezellige collega’s en dito borrels; 
• Een rol als eerste aanspreekpunt voor de werkzaamheden binnen de financiële 

administratie; 
 
Interesse?! 
Solliciteer of stel je vraag via vacancy@agriterra.org, ter attentie van de heer R.A. Noort, 
manager finance, met referentiecode AG0622. 

http://www.agriterra.org/

