
VACATURE 

Wakker Dier strijdt voor een dierwaardig leven voor alle dieren in de vee-industrie.  
Alert optreden en onophoudelijke inzet maken ons gehoord en gevreesd binnen de 
voedingsindustrie. Daarom brengen onze acties een ommezwaai teweeg. Zo zijn het 
legbatterij-ei en de plofkip uit vrijwel alle Nederlandse supermarkten verdwenen

 
We rusten niet tot alle dieren in de Nederlandse veehouderij met respect worden behandeld. 
We zijn trots op onze professionele organisatie, waarin veel aandacht is voor projectmatig 
werken, omgang met belanghebbenden, risicomanagement en impactmeting.  
Ter versterking van ons organisatieteam zoeken we een:  
 

Ben jij een ervaren boekhouder die goed samenwerkt en graag 
verantwoordelijkheid draagt? Wil jij je kwaliteiten inzetten voor de dieren in de 
vee-industrie?  
 
Je voert zelfstandig de gehele boekhouding, verzorgt de controlling en rapportages. Daarnaast 
zie je toe op betalingsverkeer, cash management en vermogensbeheer en je stelt de 
jaarrekening op. Verder ben je verantwoordelijk voor het beheer van het pand en ondersteun 
je de organisatie bij diverse projecten. Je houdt van analyseren en optimaliseren. Je 
rapporteert aan de manager organisatie en bij het betalingsverkeer word je geassisteerd door 
een collega.  
 

 Een afgeronde HBO of WO-opleiding in 
een financiële richting 

 Minimaal 3 jaar relevante 
boekhoudkundige ervaring 

 Goede beheersing van Excel. Ervaring 
met Exact Online, CBF Keur en Lean is 
een pré 

 Kwaliteitsgericht, gedreven, positief, 
flexibel en een teamspeler 

 Bij voorkeur minder dan 30 minuten 
reistijd naar ons kantoor in Amsterdam 

 

  

 

 Een professionele, informele organisatie 
die zelfsturing, kwaliteit en ambitie 
stimuleert en ondersteunt 

 Voldoende personele capaciteit en 
budget om de ambitieuze doelen te 
realiseren 

 Flexibele werkdagen en royale 
opleidingsfaciliteiten 

 De mogelijkheid om je binnen een 
bevlogen, hecht team in te zetten om 
dieren een beter leven te geven; 

Voor de salariëring van deze functie wordt aansluiting gezocht bij salarisschaal 8 van de CAO 
Welzijn (€2544 – €3624). 

In deze wervingsprocedure werken we samen met Sustainability Works. Bel of mail met 
Annelies Pijnenburg via 06 466 80 191 of annelies.pijnenburg@sustainabilityworks.eu. 

Je CV en motivatiebrief ontvangen wij graag uiterlijk 8 juli 2018 via 
wakkerdier@sustainabilityworks.eu. De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op 
17 en 18 juli 2018 in Amsterdam.  
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