Wil jij onderdeel zijn van een hecht team met een kantoor in hartje Amsterdam? Voel jij je
thuis in een creatieve en culturele omgeving? Ben jij een enthousiaste administratieve
duizendpoot? Zie jij het als een uitdaging om zaken goed, efficiënt en accuraat te verwerken
en wil je een bijdrage leveren aan een uniek festival in Amsterdam? Dan zijn wij op zoek
naar jou!

WIE ZIJN WIJ?
Met de realisatie van meer dan 270 kunstwerken, 9 edities en 6 miljoen bezoekers sinds
2012 heeft Amsterdam Light Festival zich ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende
lichtkunstfestivals van Europa. Jaarlijks werken kunstenaars van over de hele wereld aan
een nieuwe tentoonstelling, die speciaal voor Amsterdam wordt gemaakt en reizen
kunstwerken uit de vaste collectie de wereld over. Naast het festival zet de organisatie zich
actief in om kennis en expertise over lichtkunst te delen.
Voor de functie van Zakelijk Coördinator zoeken we een echte teamplayer die een
belangrijke spil binnen de organisatie is. Je bent als coördinator betrokken bij het gehele
reilen en zeilen van de organisatie. Je kunt makkelijk schakelen tussen diverse
werkzaamheden en anticiperen in ad hoc situaties.

JE WERKZAAMHEDEN BESTAAN O.A. UIT
●
●
●
●
●
●
●

Verantwoordelijk voor de verwerking van de gehele crediteuren- en debiteuren
administratie;
Beheer van de kas en de bank;
Verzorgen van financiële overzichten voor o.a. budgethouders;
Voorbereiden subsidieaanvragen;
Fondsenadministratie en -coördinatie;
Contractbeheer en het bewaken van deadlines;
Ondersteunen van de managing director en het aanspreekpunt voor het
managementteam.

VERDER HEB JE
●
●
●
●
●
●

Minimaal MBO+ werk- en denkniveau (opleiding in de richting van
bedrijfsadministratie of bedrijfskunde);
1 tot 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
Kennis van administratieve processen;
Uitstekende kennis van Microsoft Excel/Office;
Ervaring met Exact Online en Trifact365;
Goede communicatieve vaardigheden.

EN BEN JE
●
●
●
●

Accuraat;
Flexibel;
Resultaatgericht;
Stressbestendig.

WAT BIEDEN WIJ?
●
●
●
●
●

Een zeer afwisselende, zelfstandige functie in een klein hecht team;
Een open collegiale en gezellige werksfeer;
De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in je vakgebied;
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden;
Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit.

BEN JIJ DE KANDIDAAT DIE WIJ ZOEKEN?
Solliciteer dan direct! Stuur je cv en motivatie naar Kim Krieger via
hr@amsterdamlightfestival.com. Wil je meer informatie over de stage, neem dan contact
met ons op via de mail!

