zoekt vanaf 1 juli 2019 een

Financieel-Zakelijk Specialist (0,8 fte)
Organisatie: Oorkaan | Functie: Financieel-Zakelijk Specialist| Plaats: Amsterdam
Omvang: 32 uur Sluitingsdatum: 12 mei 2019
Ben jij die financieel sterke en strategisch verrassende collega die de zakelijke basis onder Oorkaan
legt om de beste theatrale concerten voor een jong publiek te kunnen maken? Vanuit jouw kennis
en ervaring ben jij als financieel-zakelijk specialist van het internationale muziekgezelschap Oorkaan
gesprekspartner voor en werk je samen met de directeur en je collega’s van marketing,
fondsenwerving, verkoop, educatie en productie om gezamenlijk de doelen van Oorkaan te behalen.
Verantwoordelijkheden:
 een sluitende financiële en administratieve bedrijfsvoering;
 aansturen van externe salarisadministrateur en ICT-leverancier;
 (uit)voeren en bewaken van de personeelsadministratie;
 opstellen en bewaken meerjarige begrotingen op organisatieniveau;
 i.s.m. budgethouders en directeur vertalen van meerjarenbegrotingen naar productie- en
projectbegrotingen;
 monitoren van financiële en kwantitatieve prestaties en verantwoording aan publieke en
private fondsen;
 opstellen van financiële rapportages en analyses en signaleren van knelpunten en kansen in
overleg met budgethouders en directeur;
 jaarrekening opstellen en laten controleren door accountant;
 waarborgen Compliance/Cultural Governance Code;
 salaris- en honorariaonderhandelingen met nieuw personeel en creatieve externen (musici,
regisseurs, ontwerpers etc.), financiële afspraken met coproducenten en het vastleggen van
de afspraken in contracten;
 ICT: het werkend en up-to-date houden van het informatiebeheersysteem;
 bijhouden van ontwikkelingen op het eigen vakgebied en het bespreken van nieuwe
ontwikkelingen met het team en directeur.
Jouw profiel:
 minimaal HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding;
 relevante werkervaring (min. 5 tot 10 jaar) in een vergelijkbare functie en organisatie. We
zijn ook geïnteresseerd in iemand die weinig ervaring heeft in een soortgelijke functie die
door wil groeien en denkt een grotere verantwoordelijkheid te kunnen gaan dragen en meer
uitdaging aan te kunnen;
 actuele kennis van het (jeugd)podiumkunstenveld op gemeentelijk en landelijk niveau;
 financieel sterk en strategisch verrassend;
 excellente beheersing van en inzicht in informatiesystemen, waaronder Excel en
boekhoudprogramma’s. Kennis van software als Exact, Blue10 en Yesplan is een pré;
 vanuit je eigen planning en organisatie goed kunnen samenwerken;
 accuraat, communicatief en representatief;
 gevoel voor verhoudingen;
 vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 bij voorkeur wonend in Amsterdam.

Wij bieden:
 een door jouw voorganger goed georganiseerde, gestructureerde en geautomatiseerde
werkplek in een professionele en dynamische organisatie die staat als een huis;
 de ruimte om op deze solide basis verder te bouwen, kansen te grijpen en doelen te
realiseren;
 de kans mee te bouwen aan het nieuwe Kunstenplan 2021-2024;
 een creatieve werkplek in Amsterdam-West bij het enige structureel gesubsidieerde
jeugdmuziekgezelschap van Nederland met internationale allure;
 een leuk team met professionele collega’s, waar je intensief mee samenwerkt en gezamenlijk
mee luncht;
 voor de non-profit podiumkunstensector een marktconform salaris/honorarium.
Over Oorkaan
Oorkaan maakt met topmusici theatrale concerten voor een jong publiek. Jaarlijks speelt Oorkaan
zo'n 200 voorstellingen in binnen- en buitenland, van China tot de VS. Meerdere producties vielen in
de prijzen bij de Young Audience Music Awards, de Oscars voor jeugdconcerten. Oorkaan als
organisatie is twee keer genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst. Oorkaan wordt
structureel gesubsidieerd door het landelijke Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor
de Kunst.
Oorkaan heeft als doel dat Personeel, Programmering, Partners en Publiek een afspiegeling vormen
van de stad Amsterdam en voert daarom een actief diversiteitsbeleid.
Informatie over Oorkaan en het team:
https://oorkaan.nl/over-oorkaan/
Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Caecilia Thunnissen via:
T: 020-6202828
info@oorkaan.nl o.v.v. “Vacature Financieel-Zakelijk Specialist”
Solliciteren:
Stuur je CV met motivatie uiterlijk 12 mei 2019 naar info@oorkaan.nl onder vermelding van
“Vacature Financieel-Zakelijk Specialist”.

N.B.:
o
o

Deze vacature is eerder uitgeschreven onder de functietitel “Controller”
Mocht je deze vacature na sluitingsdatum zien, neem dan contact op met ons. We zullen de
procedure dan al wel gestart zijn, maar zullen kijken of we je nog mee kunnen nemen in de
selectie.

