
 

 

 

Onze afdeling Finance ondersteunt de financiële processen binnen 

onze wereldwijde organisatie door het samenwerken met andere 

entiteiten die behoren bij Open Doors.  

Als Financieel Medewerker leer je snel en ben je op financieel-

administratief gebied gewend te werken met vertrouwelijke 

informatie. Om de afdeling tijdens een periode van onderbezetting 

effectief te ondersteunen, zijn we per direct op zoek naar iemand 

die ervaring heeft met deze verantwoordelijkheden.  

 
JE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
• Verzorgen van de controle en verwerking van onder meer facturen, 

declaraties en bankmutaties; 

• Assisteren bij jaarwerkzaamheden, zoals het maken van balansspecificaties; 

• Diverse, op de afdeling voorkomende werkzaamheden. 

 
JE PROFIEL 
• Betrokken christen, met een hart voor de Vervolgde Kerk; 

• Meerdere jaren ervaring in een zelfstandige financieel-administratieve functie; 

• MBO/HBO werk- en denkniveau; 

• Cijfermatig- en boekhoudkundig inzicht; 

• Proactief, leert snel en denkt oplossingsgericht.  

 

ONS AANBOD 
Dit betreft een betaalde functie. Werken bij Open Doors International betekent 

dat je actief betrokken bent bij de wereldwijde Kerk. We bieden je een boeiende 

en internationale werkomgeving die volop in beweging is en een enthousiast 

team. Standplaats is het internationale hoofdkantoor in Harderwijk 

 

GEINTERESSEERD EN KAN JE SNEL BEGINNEN? 

 

Mail dan meteen je CV en motivatie naar Open Doors 

International, t.a.v. Jos van Stiphout: vacature@od.org. 

Voor meer informatie over deze tijdelijke functie kun je 

ook dit email adres gebruiken. 

Open Doors International is per direct op zoek naar een tijdelijke  

 

FINANCE ADMINISTRATOR 
24 - 32 uur per week 

voor circa 5 maanden vanaf medio september 

 

Open Doors is een 

internationale, 

interkerkelijke 

organisatie die 

christenen 

ondersteunt die 

vervolgd worden 

vanwege hun geloof. 

Open Doors 

International 

ondersteunt de 

wereldwijde 

organisatie met 

specialistische 

services zoals IT, 

Research, DME, 

Advocacy, Finance en 

People & Culture 

door op een service 

gerichte manier 

samen te werken met 

teams en collega’s in 

landen met een Open 

Doors kantoor. 

 


