Filmhuis Den Haag zoekt een financieel medewerker
Filmhuis Den Haag is een levendige culturele ontmoetingsplek waar het draait om de liefde voor film.
Met vijf filmzalen, vier studio's, een café en een restaurant is het pand aan het Spui een echte
publiekstrekker. Jaarlijks worden zo'n 450 titels vertoond aan ruim 185.000 bezoekers en ruim
17.000 scholieren volgen er een educatief programma.
Filmhuis Den Haag is 364 dagen per jaar geopend. Ontbijt, lunch of diner; de mogelijkheid om te
werken of te vergaderen; inspirerende debatten en lezingen, en natuurlijk datgene waar het allemaal
om draait: de allerbeste films, de hele dag door, op het grote witte doek.
Wij zoeken een proactieve, secure en zelfstandige collega met een handen uit de mouwenmentaliteit die plezier heeft in de functie van:
financieel medewerker (m/v voor 16 uur p.w.)
Wat je gaat doen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Het (automatisch) verwerken van de crediteurenadministratie, inclusief het maken van
betaalvoorstellen.
Het controleren en boeken van de verkoopgegevens uit het kassasysteem.
Debiteurenbeheer
Kasstaten boeken, verwerken etc.
Beheren van (geautomatiseerde) (deel)administratie(s).
Het ondersteunen bij periodieke verslaglegging en managementinformatie.
Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de maandelijkse aangifte BTW.
Ondersteunen bij voorbereiden van begroting en jaarrekening

Waar je over beschikt:
●
●
●
●
●

Afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau (PDB / MEAO / MBA).
minimaal 3 jaar werkervaring als zelfstandig boekhouder in een kleine of middelgrote
organisatie
Uitstekende beheersing van MS Excel.
Ervaring met Twinfield, Basecone, NMBRS en Nostradamus is een pré.
Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift.

Herken je jezelf?
●
●
●
●
●
●

Accuraat en cijfermatig inzicht.
Proactief en initiatiefrijk.
Zelfstandig.
Flexibel.
Interne klantgerichtheid.
Integer en betrouwbaar.

Filmhuis Den Haag biedt
Een leuke zelfstandige werkplek. In eerste instantie krijg je een tijdelijk dienstverband van een jaar
met uitzicht op een vaste aanstelling voor 16 uur per week (2 dagen). Werkdagen en -tijden kunnen
in overleg vastgesteld worden
Filmhuis Den Haag heeft een eigen functiehuis, met inschaling volgens de CAO Bioscoopbedrijf. Het
salaris wordt vastgesteld naar aanleiding van opleiding, ervaring en interne vergelijking.
Reageer jij?
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan vóór 15 maart 2019 een brief met je motivatie en CV
naar ellen@filmhuisdenhaag.nl onder vermelding van ‘sollicitatie Financieel Medewerker’. Of tip een
vriend of een vriendin.

