
 

De Kunstenbond is een gloednieuwe vakbond voor alle mensen die werken in de kunsten en de creatieve 
sector. We voeren een doorlopende lobby voor de sector, voor zelfstandigen én mensen in loondienst. We 
onderhandelen over cao’s en sociale plannen. We staan onze leden bij met trainingen, juridisch advies, 
het checken van contracten en tips over hun beroepspraktijk. Alles om ervoor te zorgen dat onze leden 
weten wat ze waard zijn! In ons team werken 22 professionals. Wij zoeken als aanvulling op ons team een 

Financial Controller 
24 uur per week 

Wie zoeken we? 
Je bent een ervaren controller, die het leuk vindt om te adviseren en te sturen op hoofdlijnen. Je vindt het 
leuk om in een kleine organisatie te werken en om de handen uit de mouwen te steken. Je bent bestuurlijk 
sensitief en kunt de directeur en het bestuur onafhankelijk adviseren over de te volgen 
(bedrijfseconomische) groeistrategie in een jonge organisatie. Je bent in staat begrotingen, jaarrekeningen 
en andere financiële stukken op een begrijpelijke manier over te brengen aan non-financials. 
Je hebt ervaring met de integratie van organisaties en vindt het leuk om dat te begeleiden. Je vindt het 
leuk om het werk meer procesmatig te organiseren in een startup-organisatie waar nog niet alles strak 
geregeld is. Je werkt met en voor kunstenaars en creatieven. Je laat je niet snel uit het veld slaan en zoekt 
de dialoog en samenwerking op. Je werkt graag in een enthousiast team met actieve leden, inhoudelijke 
vakbondsmensen, juristen, communicatie-, productie- en administratiemedewerkers en weet zaken in 
beweging te krijgen.  
 
Wat ga je doen: 
● Je houdt toezicht op alle activiteiten en processen op financieel en administratief gebied.  
● Je formuleert een visie op de bedrijfseconomische strategie van de Kunstenbond.  
● Je adviseert de directie en het bestuur gevraagd en ongevraagd. 
● Je begeleidt verander- en integratieprocessen in de organisatie. 
● Je zorgt ervoor dat budgetbeheer, vermogensbeheer, financiële analyse, loonadministratie, 

prognoses, crediteuren, debiteuren, procesflow en managementrapportages op de juiste wijze worden 
uitgevoerd. 

 
Wat wij van jou verwachten 
● HBO werk- en denkniveau. 
● Minimaal 10 jaar relevante werkervaring. 
● Bij voorkeur aantoonbare (werk)ervaring in verenigingen of andere not-for-profit organisaties. 
● Een strategische blik. 
● Je bent het financiële geweten van de Kunstenbond. 

 
Wat wij je bieden: 
● Een uitdagende functie in een groeiende organisatie, met veel ruimte voor eigen initiatief. 
● Een mooie werkplek in een oud industrieel pand in Amsterdam. 
● Eigen personeelsreglement van de Kunstenbond.  
● Een aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 
● Salaris tussen de € 5000,- en € 5500,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.  
 
Wil jij de Kunstenbond mee helpen groeien?   



Stuur voor 3 november 2018 je motivatiebrief naar marieke@mariekenoordam.nl, t.a.v. Marieke Noordam, 
extern HR-adviseur. Of bel voor meer informatie 06-46595121. 


