Ben jij gastvrij, secuur en dol op cijfers?
Dan is dit de plek voor jou!

Wij hebben meer dan 350 evenementen per jaar. Van cabaret, muziek, dans en toneel tot televisieproducties en
zakelijke bijeenkomsten. Je snapt dat hier een administratief proces bij hoort, dat achter de schermen plaatsvindt. Wij
hebben jou nodig om ervoor te zorgen dat de administratie piekfijn in orde is en wij onze gasten een magische avond
uit kunnen bieden. Genoeg te beleven dus!
Wegens uitbreiding van de afdeling zijn wij per 1 augustus as. op zoek naar jou!

Medewerker Financiën
28 - 32 uur per week
Organisatie & afdeling
De Stadsschouwburg & Philharmonie zijn de twee grootste podia van de stad Haarlem. Wij presenteren een hoogwaardig aanbod van theater en muziek aan een breed publiek. Daarnaast vinden regelmatig diverse commerciële
evenementen in onze gebouwen plaats. De organisatie bestaat uit 45 vaste medewerkers, circa 30 horecamedewerkers en een team van vrijwilligers. Je werkt samen met een administrateur en een medewerker financiën. De afdeling
wordt aangestuurd door de zakelijk directeur.
Wat ga je doen?
• Je verwerkt de dagelijkse kas- en bankmutaties en verzorgt het saldobeheer van de bankrekeningen;
• Je legt de binnenkomende inkoopfacturen vast, maakt de verkoopfacturen aan en verwerkt de verkoopfacturen
en beheert de hieruit voortvloeiende debiteuren en crediteurenadministratie;
• Je verricht in overleg met jouw collega’s alle voorkomende boekhoudkundige werkzaamheden rondom de voorstellingen en verhuringen voor zover nodig.
Wat vragen wij?
• Je beschikt over een afgeronde opleiding op MBO+ niveau met gerichte werkervaring;
• Door jouw goede communicatieve vaardigheden ben je in staat om binnen de organisatie draagvlak te creëren,
zodat gegevens tijdig en correct worden aangeleverd.
• Je bent nauwkeurig en je hebt talent voor cijfers;
• Je beschikt over een actieve houding en je bent oplossingsgericht;
• Kennis van Exact en Excel is een pre.

Wat bieden wij?
• Werken bij toppodia in centrum Haarlem binnen een dynamische organisatie;
• Een rol met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen invulling;
• Een organisatie met gastvrije en gepassioneerde collega’s;
• Salariëring afhankelijk van kennisniveau en ervaring conform salarisschaal 5 (€ 2.063 – € 2.889) CAO Nederlandse Podia. Je krijgt een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.
Wij staan open voor iedereen, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt.
We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze organisatie.
Procedure
Stuur je motivatie en CV aan Annemiek Spruijt, vacatures@theater-haarlem.nl voor 5 juli 2021. Er zijn 2 sollicitatierondes en er worden referenties opgevraagd.
Inlichtingen
Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kun je een contact opnemen met Yvonne van Popta, zakelijk
directeur, 023 – 512 12 02 (afwezig 28 juni – 2 juli) of Martijn van de Kamp, 023 – 512 11 49.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

