
 
 
Vacature:  
Medewerker financiële administratie en klantenservice bij Dactari Dierenartsencoöperatie. 
 
Wij zoeken een proactieve en servicegerichte collega voor de financiën en klantenservice van Dactari 

Dierenartsencoöperatie. Jij bent in deze functie naar verwachting ongeveer 50% van de tijd kwijt aan 

financiële administratie en daarnaast voor ongeveer 50% actief op de klantenservice als visitekaartje 

van de coöperatie. Heb je passie voor het continu verbeteren van je dienstverlening, ben je in staat 

klantverwachtingen te overtreffen door jouw service en persoonlijke aandacht, en heb je affiniteit 

met de diergeneeskundige sector? Dan ben jij geknipt voor deze functie! 

Hier ga je werken 

Dactari Dierenartsencoöperatie is dé coöperatieve vereniging van en voor de praktiserende 

dierenarts in Nederland. Haar taak is het ondersteunen van de leden in hun werk als praktiserend 

dierenarts. Dactari biedt ondersteuning op het gebied van nascholing, verplichte en vrijwillige 

kwaliteitsregistraties, praktijkvoering en andere zaken. Kom voor meer informatie naar onze 

websites:  www.dactari.nl, www.icovet.nl en www.pe-veterinair.nl  

Hoe draag je bij aan onze ambitie? 

Je houdt van het netjes afwikkelen van financiële zaken. Daarnaast vind je het leuk om telefonisch 

en digitaal klantcontact te hebben. Je krijgt er energie van als jouw contact tot een tevreden klant 

leidt doordat je op een prettige wijze informatie hebt kunnen geven waarmee jouw klant verder kan 

en zich geholpen voelt. Je draagt ook zorg voor een nauwkeurige afhandeling van administratieve 

taken op andere gebieden zoals ledenadministratie en in de ondersteuning van intercollegiaal 

overleggroepen. Tot slot draag je ook je steentje bij aan de digitale communicatie, zoals bijvoorbeeld 

het beheren van onze social media-accounts. 

Je vindt het interessant om bij te dragen aan een kleine organisatie die zich richt op dierenartsen en 

andere professionals binnen de diergeneeskundige sector. Je bent werkzaam bij verschillende 

organisatieonderdelen en kan hierin goed het overzicht houden en prioriteiten stellen.  

Wij willen jou want jij brengt: 

• MBO+ werk- en denkniveau 

• Opleiding op het gebied van financiële administratie 

• Ervaring met direct klantcontact zowel telefonisch als schriftelijk 

• Ervaring met Exact Online en factuurverwerkingssystemen is een pré   

• Resultaat- en oplossingsgerichtheid 

• Flexibiliteit en een groot vermogen om overzicht te houden 

http://www.dactari.nl/
http://www.icovet.nl/
http://www.peveterinair.nl/


• Handig met MS Office en bereid je te verdiepen in onze verschillende digitale systemen 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Je bent 32 uur per week beschikbaar 

Dit hebben we jou te bieden: 

• Je salaris is marktconform  

• Naast je maandsalaris kennen we vakantiegeldregeling in mei en een collectieve 

pensioenregeling 

• Een persoonlijk ontwikkelbudget om jezelf te ontwikkelen 

• Een goed bereikbare werklocatie in Cuijk 

• Een klein, gemotiveerd en gezellig team  

• De mogelijkheid om meerdere dagen per week thuis te werken (op dit moment vanwege de 

coronamaatregelen vrijwel volledig) 

• Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd 

• Startdatum in juni of juli 2021, op de juiste persoon kunnen we als het moet ook langer 

wachten 

Enthousiast? 

Stuur je CV en motivatie op naar danse@dactari.nl. Graag uiterlijk donderdag 20 mei 2021. Op 26 en 

27 mei plannen we de eerste digitale kennismakingssessies met geschikte kandidaten. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op per email met Danse Sonneveld, algemeen manager, 

via danse@dactari.nl.  
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