
 
 

 
 
 

Omdat onze huidige collega binnenkort met pensioen gaat, zoeken wij een: 
 

Financieel administratief 

Medewerker Bedrijfsbureau “Groen” 
+/- 16 uur per week 

 

WAT ZOEKEN WE?  
 

We zoeken een fijne collega die energie krijgt van het werken met cijfers en die met een 
vriendelijke en professionele houding onze afdeling komt versterken.  Je gaat werken op een aparte 
locatie van de EMCO-groep, gehuisvest aan de Brinkenhalte te Emmen. Dit is het centrale punt voor 
de afdelingen van de groenvoorziening en externe dienstverlening (parkeerbeheer, bruggen & 
sluizen). We werken hier met 3 collega’s. Je werkt direct samen met onder andere de 
werkvoorbereider, afdelingschefs en de financiële administratie van de EMCO-groep. Jij gaat je 
voornamelijk bezighouden met de financiële- en projectadministratie van en voor onze afdelingen 
in de groenvoorziening.  
 

WAAR KOM JE TERECHT? 
 

Bij een prachtig bedrijf! De EMCO-groep is hét werkleerbedrijf  van de regio Zuidoost Drenthe en is 
in beweging!  Leren en werken op een werkplek is onze ‘core business’. Door het opdoen van 
werkervaring en door scholing en training wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. Naast 
ruim 1200 SW- medewerkers worden ook schoolverlaters van het VSO/PrO, medewerkers uit de 
Wajong en de Participatiewet actief begeleid naar een passende werkplek. Hierbij kijken we juist 
naar wat wél kan, oftewel werken naar vermogen. Dit vergt een frisse en positieve blik. De EMCO-
groep helpt om mensen hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Dit leidt tot een veelzijdige 
organisatie met toegewijde en vakkundige mensen.   
 

WAAR GA JE MEE AAN DE SLAG? 
 

 Zorgdragen voor een actuele en accurate financiële en projectadministratie voor onze 
afdelingen in de groenvoorziening en externe dienstverlening; 

 Het uitvoeren en bewaken van de juiste, tijdige en  volledige vastlegging van gegevens van 
alle processen in de financiële administratie. 

 
WAT VRAAGT DIT VAN JOU? 

 
 Jij wordt blij van cijfers en administratie 
 Je hebt een opleiding afgerond op minimaal Mbo, niveau 4  
 Je bent communicatief vaardig en beschikt over een gezonde dosis humor 
 Je beschikt over relevante kennis van Exact en Excel 
 Je hebt meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie en hebt bij voorkeur affiniteit 

met de groenvoorziening 
 Je beschikt over een proactieve houding en kijkt graag nét even verder. Je bent in staat om 

de vertaalslag te maken naar de praktijk 
 Tijdens het inwerken ben je beschikbaar op dinsdag en donderdag. Na deze periode wordt 

in overleg en naar eigen inzicht het werkrooster bepaald. 
  



 
 

WAT HEBBEN WIJ JE TE BIEDEN? 
 

 Een leuke baan en fijne collega’s 
 Een part time dienstverband van  ongeveer 16 uur per week  
 Een prima salaris; min. € 2.170,- max. € 3.176,- o.b.v. 36 uur 
 Opbouw van een individueel keuzebudget van 17% bovenop je salaris  
 Een tijdelijk contract voor in eerste instantie een jaar 
 Goede secundaire arbeidswoordaarden 

 

BEN JIJ DIT? 
 

Mail dan je CV en motivatiebrief vóór 23 mei 2021 naar h.lutjeboer@emco-groep.nl. 
 

MEER WETEN? 
 
Voor meer informatie over  de vacature kun je op dinsdag of donderdag bellen met onze huidige 
collega op het Bedrijfsbureau, Henk Bult op telefoonnummer 0591-741 761. 
Voor meer informatie omtrent de procedure kan contact worden opgenomen met Harrie 
Lutjeboer op telefoonnummer: 06-48136544. Meer informatie over de organisatie vind je op 
de website www.emco-groep.nl.  Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld.  
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