VACATURE ERVAREN FINANCIEEL MEDEWERKER
Wil je jouw financieel talent inzetten voor de culturele sector in Gelderland? Werk je met
plezier allround in een kleine organisatie en help je graag het financieel overzicht te
houden? Dan zien we ernaar uit kennis met je te maken!

Voor SLAK Atelierbeheer zoeken wij een enthousiaste ERVAREN FINANCIEEL MEDEWERKER
voor 16 uur per week vanuit ons kantoor in Arnhem
Waarom wij er zijn als organisatie
De missie van SLAK is om de creatieve economie (de creatieve makers, initiatieven en
organisaties) in Gelderland te faciliteren op het gebied van (woon-)werkruimten, ruimten
voor experiment, presentatieruimten en ontmoetingsruimten. Daarnaast is SLAK betrokken
bij de ontwikkeling van diverse broedplaatsen en gebiedsontwikkelingsprojecten in
Gelderland.
Wat ga jij doen?
Als ervaren financieel medewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor de directeur als het
gaat om de financiën van de organisatie. Je zorgt dat de financiële administratie van de
organisatie actueel en op orde is. Je laat de processen soepel en efficiënt verlopen en lost
eventuele stagnaties in het proces (duurzaam) op. Je voert, samen met de andere financieel
medewerker, taken uit op alle financiële gebieden. Je past bij ons als je passie onder andere
ligt bij het optimaliseren van administratieve processen, jaarrekeningen, journaalposten,
belastingzaken, salarisadministratie en crediteuren/debiteuren. Je onderhoudt de contacten
met de accountant. Een ander belangrijk onderdeel van de functie is het verzorgen van
financiële maandelijkse rapportages en tussentijdse analyses. Hiermee ondersteun je de
directeur bij het houden van overzicht, het rapporteren aan de raad van toezicht en het
nemen van (financiële) beslissingen.
Wat wij vragen
• Enthousiasme over wat wij doen als organisatie en betrokkenheid bij onze klant is
een must;
• Je bent gewend te werken op HBO-niveau en je beschikt over een afgeronde hboopleiding of mbo-4-opleiding;
• Enkele jaren relevante werkervaring in de richting Accounting, Economie of
Financieel-Administratief;
• Uitgebreide kennis van en ervaring met het gebruik van MS Office, in het bijzonder
Excel;
• Ruime ervaring met verschillende boekhoudprogramma’s. Ervaring met en kennis
van het programma Informant is een pre.

Als persoon werk je graag naar een doel toe, heb je een sterk analytisch vermogen en breng
je makkelijk structuur aan. Je houdt van een uitdaging en vindt het fijn om efficiënt te
werken. In samenwerking met anderen ben je servicegericht en communiceer je graag en
vriendelijk. Je vindt een goede balans tussen zelfstandig werken en samenwerken. Je hebt
voldoende focus, accuratesse en betrouwbaarheid terwijl je je ook voldoende flexibel toont.
Jouw talenten liggen in de volgende competenties: Resultaatgerichtheid, Communicatief,
Plannen en organiseren, Klantgerichtheid, Integriteit en Probleemanalyse.
Wat wij bieden
Het gaat om permanente functie voor twee dagen per week, waarbij je start met een
jaarcontract. Het salaris ligt -afhankelijk van je ervaring- tussen de €3000,- en €3800,- bruto
per maand (op basis van 36 uur). We bieden je een mooi en uitgebreid pakket aan
secundaire arbeidsvoorwaarden. Je hebt veel vrijheid om zaken naar eigen inzicht aan te
pakken en de mogelijkheid je verder te ontwikkelen in je vakgebied.
Waarom je met plezier bij ons zult werken
We zijn een informele organisatie met elf medewerkers plus een aantal vrijwilligers en
werken vanuit een uniek pand in hartje Arnhem, vlak bij het station. Samen werken we hard
aan ruimte voor de culturele en creatieve sector in Gelderland. Ieder vanuit onze eigen
professie zijn we elke dag bevlogen aan het werk. We kijken uit naar jouw bijdrage hieraan.
Is je interesse gewekt? Laat het ons snel weten!
Meer informatie over de functie kan worden opgevraagd bij onze directeur / bestuurder,
Tamar Oosterlaar, via t.oosterlaar@slak.nl of 06-50434663. Je motivatie en cv stuur je
uiterlijk 22-03-2020 naar sollicitatie@slak.nl. Een assessment kan onderdeel zijn van de
procedure. Vanaf week 14 vinden de eerste gesprekken plaats en we koersen op een start in
mei 2020.

