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Wat breng je mee? 
 MBO werk- en denkniveau door opleiding en/of 

ervaring. 
 Een stressbestendige- servicegerichte- en 

proactieve werkhouding. 
 Kennis van Outlook, Excel, Word en PowerPoint. 
 Kennis van Twinfield, Simplicate, Visionplanner 

en Speedbooks is een pré. 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 

in woord en geschrift. 
 Beschikbaarheid en werkdagen in overleg 

(minimaal drie dagdelen beschikbaar). 
 Ervaring in een soortgelijke functie. 

Reageren? 

Is deze vacature op jouw lijf geschreven en wil jij onze nieuwe collega worden? Mail dan je motivatiebrief en CV naar 
s.homan@tigra.nl t.a.v. Syds Homan. Heb je vragen of wil je meer informatie over de vacature? Neem dan telefonisch contact op 

met Syds Homan via 088 – 1443 400. 
 

Wij bieden 
 Een leuke, afwisselende en uitdagende baan. 
 Een enthousiast team van collega’s. 
 Een super leuke werkplek in hartje Leeuwarden. 
 Een marktconform salaris. 
 Flexibele werktijden en werkplek. 
 De mogelijkheid om jezelf persoonlijk en 

professioneel te ontwikkelen door o.a. het volgen 
van opleidingen. 

 Doorgroei mogelijkheden binnen TIGRA en 
dochterondernemingen. 

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste 
aanstelling. 

Wie zijn wij? 
 TIGRA is landelijk actief en heeft als missie om alle 

werknemers in Nederland fluitend het pensioen te 
laten halen. Wij helpen organisaties ervoor te zorgen 

dat werknemers gezond, vitaal en met plezier aan het 
werk blijven. 

 Wij bieden interventies aan op het gebied van 
inzetbaarheid, preventie en verzuim. 

 Daarnaast streven wij ernaar marktleider te zijn in 
Nederland, als dé partner voor werkgevers op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid. 

 Je komt te werken bij TIGRA Beheer, waar je samen 
met twee financiële collega’s 30 TIGRA-
franchisevestigingen en overige activiteiten 
ondersteunt en faciliteert op financieel gebied.  

 Wij zijn groeiende en de beschikbaarheid van 
betrouwbare, tijdige en relevante informatie wordt 
daarmee belangrijk. 

De functie 
In deze functie werk je mee in het financiële 
proces van het TIGRA netwerk. Je houdt je o.a. 
bezig met bankboekingen, debiteurenbeheer en 

het beheren van de financiële e-mailbox. Ook 

beantwoord je vragen van klanten en TIGRA 
vestigingen, zowel telefonisch als per email.  
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