
Keunstwurk zoek voor haar staf per 1 mei een cultureel geëngageerde:  
 
BUSINESS CONTROLLER 
 
28 uur per week 
 
 
OVER KEUNSTWURK 
 
Kunst geeft kleur aan het leven. Het brengt mensen samen en biedt soms letterlijk nieuwe inzichten. Aan kunst 
doen draagt bij aan de kwaliteit van het leven; het maakt mensen én de samenleving completer, slimmer, 
sterker en beter! Dat is de kracht van kunst. In Fryslân zorgen wij als Keunstwurk dat de kunst vooruitkomt en 
onze cultuur daarmee aan kracht wint. Dat doen we door het delen van kennis, het leggen van verbindingen en 
het doorvoeren en stimuleren van vernieuwing. Een taak waar we iedere dag vol overtuiging aan werken. 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 
Als controller ben je het financieel geweten van Keunstwurk en heb je zowel een adviserende, controlerende 
als uitvoerende rol. Je formuleert en ontwikkelt het financieel beheer en beleid en zorgt voor een efficiënte 
administratieve organisatie. Je voert regie op de planning en control-cyclus, bent verantwoordelijk voor de 
begroting en financiële verslaglegging en rapportering en zorgt voor de uitvoering van de financiële- en 
salarisadministratie. Daarbij coördineer je het inkoopproces en de factuurverwerking, begeleid en ondersteun 
je subsidieaanvragen en verantwoordingen en fungeert je als aanspreekpunt voor ICT- en informatieprocessen. 
Ook faciliteer je de teams cultuureducatie en -participatie bij het inrichten van een heldere 
projectadministratie. 
 
Je werkt binnen de staf en geeft sturing aan financiële en personele zaken. Samen met de directeur en de 
coördinatoren van het team cultuureducatie en -participatie maak je deel uit van het MT. 
 
FUNCTIE-EISEN 
 
We zijn op zoek naar een collega die met plezier op verschillende gebieden en niveaus werkt. Iemand met een 
stevige persoonlijkheid die weet te overtuigen en een team van professionals mee kan nemen in veranderingen 
om zo bij te dragen aan een professionele bedrijfsvoering binnen Keunstwurk. 
 
• Bij voorkeur een financiële of bedrijfseconomische opleiding op hbo- of wo-niveau  
• Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie 
• Analytisch, cijfermatig sterk, oplossings- en resultaatgericht 
• Ondernemend, klantgericht en hands-on 
• Communicatief, adviesvaardig, sociaal en initiatiefrijk 
• Affiniteit met kunst en cultuur 
• Een passieve beheersing van de Friese taal 
 
SALARIS- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 
 
• Een uitdagende werkomgeving die volop in beweging is, met enthousiaste en bevlogen collega’s  
• Samenwerking met creatieve professionals uit de kunst- en cultuursector 
• Kans om bij te dragen aan de verdere professionalisering en positionering van de organisatie 
• Een dienstverband voor een jaar met uitzicht op vast 
• Een salaris op basis van de Cao Sociaal Werk, schaal 10 (maximaal € 4.712,00 bij volledig dienstverband) 
• Een individueel keuzebudget (IKB) dat je de mogelijkheid geeft om je arbeidsvoorwaarden af te stemmen 

op jouw persoonlijke wensen en behoeften 
 
 
 
 



SOLLICITATIE 
 
Je kunt solliciteren tot 30 maart 2021 door een motivatiebrief en cv te mailen naar Kirsten Keijzer (HR-
medewerker): k.keijzer@keunstwurk.nl. Na een voorselectie op basis van motivatie en cv, vinden er twee 
gespreksrondes plaats in respectievelijk week 14 en 15. Voor vragen over de functie kun je terecht bij Douwe 
Zeldenrust, directeur, via 06-48627262 of douwe.zeldenrust@keunstwurk.nl. 
 


