
 

 
 
 
Natlab door Plaza Futura 
 
In het voormalig Natuurkundig Laboratorium van Philips, het Natlab, realiseren Plaza Futura en andere partners 
een culturele ontmoetingsplaats van actuele kunsten met film als basis. Naar Natlab ga je voor actuele 
cinematografie, van arthouse tot Youtube, voor de betere film, voor een interessante ontmoeting, voor de nieuwste 
ontwikkelingen binnen theater en podiumkunsten, voor eerlijk eten en drinken in het café-restaurant, voor 
inspiratie, voor een leuke avond in goede sfeer, voor een vernieuwend en verdiepend kunstprogramma. Meer Mee 
Maken, daar gaat het in Natlab om.  
 
Vanwege vervanging  van een collega zijn wij op zoek naar een Financieel Medewerker voor 20 uur per week .  
 
Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die in ieder geval op dinsdag en woensdag beschikbaar is. De 
overige uren kunnen in overleg ingevuld worden.  

De functie: 
• Het wekelijks verwerken en bijhouden van (interne)kas administratie; 
• Verwerken van de inkoopfacturen en crediteurenbeheer; 
• Verwerken van verkoopfacturen en debiteurenbeheer; 
• Het verwerken van de bankmutaties; 
• Opstellen van betalingsopdrachten; 
• Controleren van de tussenrekeningen; 
• Assisteren bij de maandafsluiting; 
• Overige administratieve werkzaamheden t.b.v. de controle en incassering van de Betere Filmpas en 

Filmkring.   
• Het zelfstandig oppakken van alle andere werkzaamheden en slagen kunnen maken in de efficiëntie van 

de administratie. 
 

Functie-eisen: 
• Minimaal MBO-opleiding op financieel-administratief gebied;  
• Je hebt ongeveer 3 tot 5 jaar ervaring als financieel medewerker; 
• Je hebt kennis van en affiniteit met arthouse film en vlakke vloertheater. Je hebt een degelijke algemene 

culturele bagage; 
• Goede kennis van Unit4 (of een ander financieel softwarepakket) en Excel; 
• Goede communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift; 
• Je bent zelfstandig, proactief, secuur en representatief;  
• Woonachtig in of rondom Eindhoven. 

 
 
 
Past bovenstaand profiel bij je en ben je geïnteresseerd in deze afwisselende functie in een leuke werkomgeving, 
dan nodigen wij je uit om je motivatie en cv te mailen voor 27 mei 2016  t.a.v. Françoise Kappé (Zakelijk leider). 
De salarisschalen van Natlab door Plaza Futura zijn gebaseerd op de CAO NL Podia.  
Natlab door Plaza Futura  |  Kastanjelaan 500  |  5616 LZ Eindhoven   
Francoise@plazafutura.nl  |   040-2946848  


