
Administratief medewerk(st)er 

Stichting ‘Huis Wilma’ uit Mook, is op zoek naar een Administratief 
Medewerk(st)er voor ca. 16 – 24 uur per week. 

Huis Wilma is een zelfstandige organisatie en biedt palliatieve zorg die erop is 
gericht om de laatste fase een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven mee te 
geven. Dit in en warme, huiselijke sfeer waar ook de naasten en/of familie 
welkom zijn. Het hospice heeft een capaciteit van 10 appartementen. De gast 
wordt ondersteund door een organisatie van professionals en vrijwilligers met 
respect voor de levensbeschouwing van ieder individueel mens. Voor verdere 
bedrijfsinformatie bekijk ook de website www.huiswilma.nl 

Jouw taken binnen deze afwisselende baan: 

• Je bent verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens in de 
administratie (o.a. Visma.Net, Ons Nedap, NMBR) 

• Loonverwerking 

• Crediteuren- en debiteurenbeheer  

• Controle van de gegevens in de systemen en systeembeheer 

• Facturatie- en incassowerkzaamheden 

• Bankzaken 

• Beheer verzekeringen 

• Ondersteunen van gasten met verzekeringsvraagstukken over declaraties 

• Beheert de budgetten.  

Wat vragen wij van jou: 

• Een administratieve of secretariële opleiding op HBO niveau 

• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring ervaring in een soortgelijke functie 
bij voorkeur in medische zorg of wijkverpleging 

• Je hebt kennis en ervaring van Microsoft Office (Exel, Word, Outlook) 

• Ervaring met Visma.Net, Ons Nedap Zorg is een pre 

• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Je werkt nauwkeurig en bent integer. 

Wat bieden wij: 

• Inschaling volgens cao VVT 



• Ruimte voor eigen inbreng om jouw functie te optimaliseren d.m.v. 
procesverbetering, systeem kennis en analyseren van trends en 
ontwikkelingen binnen de zorg 

• Goede arbeidsvoorwaarden en prima salaris 

• Leuke werksfeer binnen een jong en dynamisch team. 

Enthousiast? Dan horen wij graag van je. Mail je cv en motivatie naar 
vacature@aentpersoneel.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Isella Carboni op 024-3583980 of Ton Thissen op 0412-820222.
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