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Vacature boekhouder, administrateur 
Parttime 

Bedrijfsomschrijving 

C-LiON, Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs, verzorgt jaarlijks voor zo’n 
1000 professionals in het onderwijs opleiding en training, onder de labels Via Vinci Academy en 
C-LiON Hoger Onderwijs. Wij doen dat vanuit een uniek opleidingsconcept, dat we Creation 
Based Learning hebben genoemd. Het is een manier van opleiden die vooral gekenmerkt wordt 
door het leren in de driehoek praktijk – wetenschap – persoonlijke ontwikkeling. In onze 
programma’s staat niet de leerstof centraal, noch de docent met zijn kennis en ervaring, maar de 
leerbehoeften van de student.  

Wij doen er alles aan om voor onze medewerkers een omgeving te creëren die gekenmerkt wordt 
door samenwerking, resultaatgerichtheid en inspiratie. Wij bieden een uitdagende professionele 
omgeving, boeiend werk en marktconforme contractvoorwaarden. 

Vacatureomschrijving 

Als boekhouder/administrateur maakt u onderdeel uit van een (kleine) back office. Vooralsnog 
gaat het om de meest voorkomende boekhoudkundige activiteiten zoals : 

- Verzorgen van alle uitvoerende boekhoudkundige werkzaamheden; 
- Aanleveren van salarismutaties aan salarisadministratiekantoor; 
- Verzorgen van periodieke (management) rapportages. 

U gaat een al langer afwezige collega vervangen waarbij we in eerste instantie uitgaan van twee 
ochtenden in de week. Uw opleiding is op minimaal MBO niveau op het gebied van financiën 
(MBA). Wij hopen op de nodige ervaring zodat u zelfstandig aan de slag kunt. Het is daarom ook 
fijn als u bekend bent met de software van Blue10 en iMuis. 

Branche: Opleiding en scholen 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Vakantiegeld 

• Flexibele werkuren 

• Pensioen 

• Reiskostenvergoeding 

Heeft u interesse? Om te solliciteren kunt u uw motivatiebrief en CV e-mailen naar de manager 
algemene zaken, Paul Huisman op: p.huisman@c-lion.nl. 
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