Feestfabriek Alles Komt Goed B.V. is een sterk groeiende en creatieve evenementenorganisatie . De

Zwarte Cross . Naast de
Mañana Mañana .

Feestfabriek is de organisatie achter hét grootste festival van Nederland: de
Zwarte Cross organiseert de Feestfabriek het festival

Wij zoeken een Medewerker Financiële Administratie
Om al onze goeie zin voor de Zwarte Cro ss, Nozem Oil en Mañana Mañana met iedereen te
delen!
Ingang:
Aantal uur:

per direct
16 uur per week met in de
drukke periode uitbreiding naar
24 uur per week.

Waarom wij elke dag uit bed komen?
Omdat wij allemaal de allermooiste, leukste, tofste en indrukwekkendste festivals van Nederland
willen organiseren. En omdat we op de markt komen met producten die je niet verwacht, zoals een
kinderboek, Nozem Oil, vakantie-doeboek, loopfiets en een eigen vuurwerklijn. Om dit ook
administratief in goede banen te leiden, gaan we dit team uitbreiden.
De Zwarte Cross, Mañana Mañana en Nozem Oil zitten in ons DNA! Ieder jaar proberen wij op een
unieke en laagdrempelige manier met onze partners vernieuwend te zijn om zo ook nieuwe
doelgroepen aan te spreken. Wij streven er ieder jaar naar dat de Zwarte Cross een nog mooier en
leuker feest voor iedereen is. Tevens is het ons doel om Mañana Mañana zo relaxed mogelijk te
houden en Nozem Oil nog verder in de markt te zetten!

Goed om te weten voordat je bij ons wilt komen werken:
•
•
•
•
•
•

Hoe het er op de Zwarte Cross aan toe gaat. De Zwarte Cross is namelijk een festival dat je
pas écht begrijpt als je er zelf bent geweest.
Dat onze werkzaamheden een piek kennen in de zomermaanden, dus dat je dan je
vakantieplannen in de zomerperiode in de ijskast moet zetten.
Dat we een heel jaar werken aan twee festivals met een absolute climax tijdens de
showdagen dus dat er dan enorm moet worden gepiekt.
Nozem Oil het hele jaar goed vertegenwoordigd is en met name het gehele festivalseizoen.
Dat we niet te beroerd zijn om zelf onze feestjes op te bouwen en aan te kleden en dat we
het niet erg vinden om onze bouwschoenen aan te trekken en vieze handen te krijgen.
We houden van toffe dingen verzinnen die een ander niet verzint, lekker schik maken en
hard werken!

Nieuwe aanwinst voor ons team?
Jouw job
Als medewerker Financiële Administratie bij de Feestfabriek ben je werkzaam binnen Team
Financieel. Dit houdt in dat je met dit team verantwoordelijk bent voor het aansturen en beheersen
van alle financiële stromen binnen de Feestfabriek, het voeren van de financiële administraties en

het verzorgen van (financiële) managementinformatie. Jouw functie omvat het verwerken van de
inkoop facturen, betalingen en verwerking van de bank.
Rondom en tijdens de festivals houd je je bezig met de aansturing van tijdelijke medewerkers
waarmee je samen zorg draagt voor de coördinatie en de administratie van de merchandiseverkoop.
Je taken:
•
•
•
•
•
•

Verwerking van inkoopfacturen en crediteurenbeheer
Voorbereiden en verwerken van uitgaande betalingen
Verwerking van de bank/kas
Het voeren van de administratie voor Nozem Oil
Planningen opstellen voor de evenementen ten behoeve van team Financieel
Ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de financiële administratie

Wij vragen:
Voor deze functie zoeken we een enthousiaste collega die wil werken in een professionele en
dynamische omgeving. We zoeken een collega die gedreven en energiek is, initiatief durft te nemen
en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Persoonlijk profiel:
• Afgeronde MBO-opleiding op financieel administratief vlak
• Gestructureerd en accuraat
• Integer
• Proactief
• Stressbestendig
• Flexibel
• Excel expert
• Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en CV op naar: loes@feestfabriek.nl. Reageren kan tot 14 maart 2019.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Loes Kampshof 0575-468080.

