
Natlab is per direct op zoek naar een

FINANCIEEL MEDEWERKER  
(16 u p/w)

Ben jij de financiële duizendpoot die wij zoeken? Ben jij secuur in uitbetalen en word je enthousiast van  
het ontvangen van grote en kleine bedragen? Dan zijn wij de plek voor jou. Als parttime medewerker 
bewaak je zelfstandig en samen met je collega de financiële afdeling. Je voert boekhoudkundige 
werkzaamheden uit, levert een bijdrage aan de totstandkoming van diverse rapportages en je verricht 
uiteenlopende ondersteunende activiteiten voor de financiële administratie van Natlab.

Natlab ademt film, theater en uitgaan. 
Wij zijn de inspirerende plek op Strijp-S in Eindhoven waar artistieke film en theater beleeft wordt. 
Natlab is als organisatie sterk in ontwikkeling. We ontvangen nu al jaarlijks 160.000 film en 
theaterbezoekers en willen de komende jaren verder doorgroeien en nog meer dan nu een toegankelijke 
plek zijn waar uitgaan en cultuur een zijn. Dat doel bereiken we graag samen met jou.

Voor uitbreiding van het team zijn wij per direct op zoek naar een parttime medewerker voor 16 uur.  
Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die in ieder geval op dinsdag en donderdag beschikbaar is. 
Eventuele overige uren kunnen in overleg ingevuld worden.

Wat ga je doen?
• Het wekelijks verwerken en bijhouden van (interne)kas administratie;
• Verwerken van de inkoopfacturen en crediteurenbeheer;
• Verwerken van verkoopfacturen en debiteurenbeheer;
• Controle van filmfacturen;
• Het verwerken van de bankmutaties;
• Assisteren bij de maandafsluiting;
• Het zelfstandig oppakken van alle andere werkzaamheden en slagen kunnen maken in de 
 efficiëntie van de administratie.

Wie ben jij?
• Je hebt minimaal mbo-opleiding op financieel-administratief gebied; 
• Ongeveer 3 tot 5 jaar ervaring als financieel medewerker;
• Goede kennis van financieel administratieve pakketten. Ervaring met Yuki en excel is een pré;
• Goede communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift;
• Je bent financieel bewust, secuur, zelfstandig en proactief.

Wat wij bieden:
• Salaris conform cao NL Podia;
• Gratis toegang tot alle films en andere programma’s bij Natlab;
• Een dynamische organisatie met leuke en hardwerkende collega’s.

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 voor 1 maart 2020 te mailen naar Karin 
Niessen, karin@natlab.nl t.a.v. vacature financieel medewerker.
 
Kijk ook op www.natlab.nl/vacatures


