Ingang: per direct - 24-32 uur per week

Feestfabriek Alles Komt Goed BV

Feestfabriek Alles Komt Goed B.V. is een sterk groeiende,
creatieve organisatie. Het is het bedrijf achter het grootste
betaalde festival van Nederland: de Zwarte Cross. Naast de
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! fanclubmagazine uit die 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. Met ons Creatief Productiehuis bedenken
we campagnes en ideeën voor externe merken en organisaties.
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,
de Achterhoekse vlag, hennepbier ‘de Groene Buizerd’,
kinderboeken en vuurwerk. Op deze manier blijven we nieuwe
doelgroepen aanspreken en houden we onze werkzaamheden
afwisselend. De Britse festivalonderneming ‘Superstruct’ (ook
mede-eigenaar van onder andere ID&T, Sziget en Apenkooi
Group) participeert sinds maart 2021 in de Feestfabriek
waardoor een strategische samenwerking is opgezet. De
Feestfabriek telt op dit moment ruim 45 medewerkers en is
gevestigd in Hengelo (Gelderland).

Wat ga je doen?
Als Financieel Medewerker bij de Feestfabriek ben je
werkzaam binnen team Financieel. Dit houdt in dat je met dit
team verantwoordelijk bent voor het beheersen van financiële
stromen binnen de Feestfabriek, het voeren van de financiële
administratie en het ondersteunen bij het verzorgen van
(financiële) managementinformatie.
Samen met je collega’s tref je voorbereidingen voor de
evenementen om het proces van geld- en muntstromen in
goede banen te leiden. Tijdens evenementen ondersteun je
je collega’s bij de coördinatie rondom dit financiële proces
inclusief de circa 100 tijdelijke medewerkers die dan onderdeel
worden van team Financieel.
Je komt te werken in een professionele maar creatieve,
uitbundige organisatie. Hier wordt hard gewerkt maar ook
hard gelachen!
Dagelijkse taken:
• Verwerken van in- en verkoopfacturen
• Voorbereiden en verwerken van uitgaande betalingen
• Verwerken van bankmutaties
• Administratieve verwerking rondom de ticketservice
• Ondersteunen bij begrotingen en rapportages
• Onderdeel van team Financieel tijdens evenementen
• Ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de
financiële administratie
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Wie zoeken wij?
Voor deze functie zoeken we een enthousiaste collega die
wil werken in een professionele en dynamische omgeving.
We zoeken een collega die gedreven en energiek is,
initiatief durft te nemen en beschikt over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.
Je collega’s blinken uit in het regelen van groot transport,
leveringen op het festivalterrein perfect op elkaar afstemmen,
de beste bands en theateracts naar onze festivals halen en
zorgen dat geen bar droog komt te staan. Zestigduizend
man op één dag op de juiste plek krijgen, ze verzorgen en
vermaken; het is een vak waarin ze jou graag op sleeptouw
nemen. Jij, op jouw beurt, neemt je collega’s mee in jouw
cijfermatige expertise, het juiste getal voor én achter de
komma uitrekenen en het juist afhandelen van een factuur.
Want bij de Feestfabriek doen we het samen.

Herken jij jezelf in dit profiel?
• Afgeronde MBO-opleiding op financieel administratief
vlak
• Praktijkervaring met administratief werk en
boekhouding
• Proactief en zelfstandig kunnen werken
• Gestructureerd en accuraat
• Integer
• Kennis van Excel
Wat bieden wij?
• Een tof kantoor met fijne collega’s
• 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

Geïnteresseerd?

Stuur een motivatiebrief inclusief CV naar: Carien@feestfabriek.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carien Beijer 0575-468080.

