
 
 

Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt een 

Financieel professional (ZZP basis) 

(24 uur per week, voor de duur van een half jaar) 

  

Utrecht Natuurlijk brengt jong en oud in contact met natuur. Onze vijf stadsboerderijen en zes 

stadstuinen zijn natuureducatie centra waar Utrechters van alle leeftijden kunnen leren, recreëren, 
spelen, werken, initiatieven ontplooien en elkaar ontmoeten. Wij organiseren activiteiten, 
cursussen en evenementen. We bieden de leerlingen van het basisonderwijs een uitgebreid 
natuureducatie programma. We laten zien hoe mooi en waardevol de natuur is, hoe we leven met 

dieren, hoe het verbouwen van gewassen en tuinieren ons leven verrijkt en hoe we daarmee ook 
kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Een groot aantal (maatschappelijke) organisaties 
levert een incidentele of structurele bijdrage aan het programma op onze locaties. Zo dragen we 
samen met de Utrechters bij aan een groene, leefbare en duurzame stad. 

We, dat zijn ca 100 medewerkers en ca 250 vrijwilligers, werken in locatieteams vanuit de vijf 

stadsboerderijen en ondersteunen de uitvoering van ons programma met een bedrijfsbureau en 
facilitaire ondersteuning. Op onze stadsboerderijen wordt iedere dag van het jaar gewerkt en deze 
zijn 6 dagen per week geopend voor publiek. 

Meer informatie over onze organisatie, activiteiten en projecten kun je vinden op onze website 
www.utrechtnatuurlijk.nl. Hier vind je ook ons beleidsplan 2020 – 2023 en ons werkplan 2022. 

 

Het werk 

• Het maken van financiële kwartaalrapportages (op basis van een model). 

• Het up tot date houden van de werkbegroting.   

• Het fiatteren van standaard inkoopfacturen. 

• Het bijhouden van de inkoopmailbox. 

• Het aanspreekpunt zijn voor crediteuren.  

• Het maken van facturatieverzoeken. 

• Debiteurenbeheer. 

• Controle op verantwoording budgethouders van contant geld. 

• Aanspreekpunt zijn voor ons externe administratiekantoor. 

• Vervanging van hoofd bedrijfsvoering op financieel gebied bij haar afwezigheid.   
 

Je beschikt over: 

• Kennis van Excel en ruime ervaring met dit programma.   

• Kennis van Exact. 

• Goede uitdrukkingsvaardigheden. 

• Een financiële opleiding en ervaring op dit beleidsterrein. 

 

http://www.utrechtnatuurlijk.nl/
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/werkplan/
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/werkplan/


 

Je bent: 

• Niet alleen heel goed met cijfers, maar ook met mensen. 
• Iemand die zich senang voelt in de non-profit maar wel met een zakelijke blik kijkt.  
• Op korte termijn beschikbaar.   
• En natuurlijk, gek op dieren en de natuur. 

 

Reageren 

Als de opdracht je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, mail dan je motivatie en gewenst 

uurtarief naar annelies.jonkers@utrechtnatuurlijk.nl. Uiteraard kun je voor nadere informatie ook 
telefonisch contact opnemen met Annelies via 06 18 35 79 03.  

I.v.m. een operatie is Annelies tussen 10 en 24 augustus niet bereikbaar. Mail in die periode je 
motivatie naar rob.nillezen@utrechtnatuurlijk.nl.   
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