Ingang: per direct - Aantal uur: fulltime (40 uur per week)

Feestfabriek Alles Komt Goed BV

Feestfabriek Alles Komt Goed BV is een sterk groeiende,
creatieve organisatie. Het is het bedrijf achter het grootste
betaalde festival van Nederland: Zwarte Cross. Naast
Zwarte Cross organiseren we het geestverruimende festival
Mañana Mañana. In 2012 werd Nozem Oil gelanceerd, een
drankje gemaakt van citrusvruchten en chili. Drie keer per jaar
komt het Harder! fanclub magazine uit welke inmiddels ook
landelijk in de schappen ligt. Met Stichting Pak An worden
ideeën die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek
ondersteund.
Ook helpen we jonge talenten uit het Oosten des lands die de
wereldtop willen halen middels de Zwarte Cross Talententuin.
De gemene delers bij alle activiteiten van de Feestfabriek
zijn originaliteit, creativiteit en verrassen. Het hele jaar door
proberen we, op een unieke en laagdrempelige manier,
vernieuwend te zijn. Zo brachten we onverwachte producten
op de markt waaronder Zwarte Cross Sneakers, hennepbier
‘De Groene Buizerd’, kinderboeken en vuurwerk. Op deze
manier blijven we nieuwe doelgroepen aanspreken en houden
we onze werkzaamheden afwisselend. De Feestfabriek telt op
dit moment ruim 35 medewerkers en is gevestigd in Hengelo
(Gld)

Wat ga je doen?
Als Financieel Controller zorg je ervoor dat de zaken soepel
draaien binnen de financiële afdeling van de Feestfabriek. Je
hebt de dagelijkse leiding over Team Financieel (2 personen)
en bent verantwoordelijk voor de financiële administratie van
alle BV’s en de daarbij behorende financiële rapportages.
Daarnaast draag je verantwoordelijkheid voor de planningen control cyclus en leid je de rest van de organisatie door
het proces van begroting tot aan nacalculatie van onze
evenementen en activiteiten. Tijdens evenementen sta je aan
het hoofd van Team Financieel, welke tijdens de Zwarte Cross
uit circa 100 tijdelijke medewerkers bestaat. Je komt te werken
in een professionele maar creatieve, uitbundige organisatie.
Die twee werelden kun jij goed met elkaar integreren. Hier
wordt hard gewerkt maar ook hard gelachen!
Dagelijkse taken:
• Aansturen van de financiële administratie van alle BV’s
• Opstellen en beoordelen van interne (deel)begrotingen
en (deel)verantwoordingen
• Verzorgen van tijdige en correcte periodieke
rapportages met toelichting
• Verwerking salarisadministratie
• Beheer verzekeringsportefeuille
• Geven van financieel advies richting directie
• Samenstellen jaarrekeningen en contact met accountant
Taken rondom evenement:
• Opstellen van organisatie- en communicatiestructuren
voor Team Financieel
• Leidinggeven aan (tijdelijke) medewerkers Team
Financieel
• Coördineren van geld- en muntstromen
• Dagelijkse financiële analyses
en rapportages aan directie en
projectleider
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Wie zoeken wij?
We zoeken iemand wiens hart niet wegsmelt bij een chique
designkantoor op de Zuidas (inclusief vegan lunches en
sportschoolabonnement), maar juist heel productief wordt
van werken in een kakafonisch kikkergroen Achterhoeks
kantoor en uitkijkt naar ‘vrijdag snackdag’. Daarnaast ben je
een enthousiaste en gedreven financieel professional met een
toegankelijke persoonlijkheid, die complexe financiële materie
weet om te zetten in begrijpelijke taal. Je bent analytisch sterk,
denkt oplossingsgericht en voorziet de directie van concrete
adviezen. Verder beschik je over een serieuze en professionele
werkhouding welke je gemakkelijk kunt combineren met
relativering en humor.

Geïnteresseerd?

Stuur een motivatiebrief inclusief CV naar:
loes@feestfabriek.nl Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Loes Kampshof 0575-468080.
Reageren kan tot 21 juli 2021.

Herken jij jezelf in dit profiel?
• Analytisch ingesteld
• Proactief en oplossingsgericht
• Je bent communicatief sterk en je leidinggevende skills
zijn uitstekend
• Je komt met concrete beslisvoorstellen
• Excel expert
• Minimaal HBO werk- en denkniveau
• Aantoonbare werkervaring met onder andere financiële
rapportages
• Je hebt gevoel voor sfeer en kan de Feestfabriek humor
en mentaliteit waarderen
Wat bieden wij?
• Een tof kantoor met fijne collega’s (deels thuiswerken
behoort uiteraard tot de mogelijkheden)
• Een gezellig en ambitieus team
• Veel ruimte voor eigen initiatief
• Een veelzijdige functie vanwege de diversiteit aan
festivals en merken
• Een marktconform salaris dat afhankelijk 		
is van jouw ervaring en leeftijd

