
 

 

 

 

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER  

De Energiebank Rotterdam is op zoek naar een financieel administratief ondersteuner die 

als vrijwilliger aan de slag gaat om de Energiebank financieel-administratief te 

ondersteunen.  

 

WAT IS DE ENERGIEBANK? 

De Energiebank wil energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden. Energie is essentieel voor ons 

welzijn en onze welvaart. Zonder energie kunnen we onze huizen niet verwarmen, kunnen we niet koken en 

niet communiceren. In Nederland hebben ongeveer 750.000 huishoudens moeite om hun energierekening te 

betalen. De Energiebank wil een bijdrage leveren om energie voor hen bereikbaar te houden. Dit doen we 

door huishoudens hulp bij betaling, hulp bij besparing en hulp bij bewustwording te bieden. 

De Energiebank Rotterdam is de 2e locatie van de Energiebank en staat nog in de kinderschoenen waardoor 

er nog veel in ontwikkeling is. Dat maakt het extra leuk en uitdagend! 

 

WAAR HOUD JE JE MEE BEZIG? 

 

Als financieel administratief ondersteuner ga je als vrijwilliger aan de slag voor de Energiebank Rotterdam. 

Je houdt je bezig met de volgende activiteiten: 

 

 Je ondersteunt de coördinator huishoudens bij het betalingsproces richting huishoudens;  

 Je regelt de betalingen en je beheert de lokale boekhouding, houdt maandelijks een overzicht bij van 

de inkomsten en uitgaven en koppelt dit terug aan de landelijke coördinator financiën;  

 Je regelt betalingen en stemt met de landelijke coördinator leveranciers, de energiekorting voor de 

deelnemende huishoudens af; 

 Je checkt bij de landelijke coördinator leveranciers, of een energieleverancier meedoet; 

 Je stuurt correcte gegevens van het huishouden door naar de energieleverancier; 

 Je bewaakt de voortgang van de betaling aan huishoudens; 

 Bij onvoldoende motivatie van een huishouden ontvang je van  de coördinator huishoudens de 

opdracht om de betaling aan de energieleverancier stop te zetten.  

Voor deze rol zijn we op zoek naar iemand die minimaal 4 uur per week tijd heeft om de Energiebank te 

ondersteunen.  

 

 



 

 

 

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

 

We zoeken een betrouwbare persoon die het gedachtegoed van de Energiebank een warm hart toedraagt en 

zich wil inzetten om huishoudens in armoede te helpen. Een persoon met een financieel-administratieve 

achtergrond en die het leuk vindt om een ambitieuze en jonge organisatie als de Energiebank Rotterdam te 

ondersteunen. Verder beschik je over de volgende capaciteiten: 

 Je hebt goede kennis en aantoonbare ervaring met financiën; 

 Je hebt  uitgebreide kennis van Microsoft Office; 

 Je bent secuur en toegewijd; 

 Je kunt goed structuur aanbrengen en houden in administratie en archivering, zodat alles goed 

bewaard wordt en makkelijk terug te vinden is; 

 Je vindt het leuk om een veelzijdige ondersteunende financiële rol te spelen; 

 Je weet van aanpakken en vindt het leuk om deel uit te maken van een dynamisch en ambitieus 

team. 

 

 

HEB JE ZIN IN DEZE UITDAGING? 

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en wil je je tijd en energie als vrijwilliger 

inzetten voor de Energiebank? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae naar: 

alexander.borst@energiebanknederland.nl 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een (vrijblijvend) oriënterend gesprek kun je ook 

uiteraard ook eerst contact opnemen met Alexander Borst: tel 06 40 24 31 93, email: 

alexander.borst@energiebanknederland.nl 

Kijk op www.energiebanknederland.nl voor meer informatie over de Energiebank en andere vacatures. 
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