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Werken in het hart van cultureel Fryslân? 
 
Ga aan de slag bij Keunstwurk! Al meer dan 25 jaar actief in het hart van cultureel 
Fryslân als dé kennis-, advies- en netwerkorganisatie voor cultuureducatie, 
amateurkunst, cultuurparticipatie, beeldende kunst en talentontwikkeling. Met 
duizend-en-één expertises in huis helpen wij vol overtuiging de kunst vooruit en maken 
een verschil in de wereld om ons heen. Want kunst geeft kleur aan het leven, maakt 
mensen én de mienskip completer, slimmer, sterker en beter!  
 
Als Keunstwurker krijg je vertrouwen, verantwoordelijkheid en volop ruimte voor eigen 
inbreng. Dat doe je in een uitdagende en inspirerende werkomgeving samen met 
enthousiaste en bevlogen collega’s. Bouw jij binnenkort mee aan een bloeiend cultureel 
leven in Fryslân? 
 

Per 1 februari zoeken wij een  
administrateur 

voor 18 uur per week (50% deeltijd) 
 
WAT GA JE DOEN? 
Als administrateur … 

• ben je verantwoordelijk voor de juiste tijdige en volledige administratieve verwerking 
en verslaglegging van de financiële zaken van de organisatie. 

• biedt je op proactieve wijze ondersteuning aan de controller. 
• verwerk je grootboekmutaties en ben je verantwoordelijk voor de facturatie. 
• ga je over het inboeken van bank- en kasboek en houdt je de debiteuren- en 

crediteurenadministratie bij. 
• ben je aanspreekpunt voor ICT- en informatiebehoeftevragen. 

 
WIE BEN JIJ? 
Jij … 
• bent een ondernemende en klantgerichte teamspeler die gaat voor resultaat. 
• hebt aandacht voor kwaliteit, kan goed plannen en organiseren en bent integer. 
• beschikt over een opleiding op MBO+ niveau 3/4 opleiding in de richting financiële 

administratie of een andere relevante en vergelijkbare opleiding. 
• werkt al minimaal 3 jaar in een vergelijkbare functie. 
• bent communicatie sterk, zowel mondeling als schriftelijk. 
• bent oplossingsgericht, neemt initiatief en kunt goed samenwerken. 
• hebt affiniteit met de wereld van kunst en cultuur en beheerst de Friese taal passief. 
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WAT BIEDEN WE JOU? 
• Een uitdagende en inspirerende werkomgeving die volop in beweging is. 
• Samenwerking met enthousiaste en bevlogen collega’s en netwerkpartners.  
• De kans om mee te bouwen aan de verdere professionalisering en positionering van onze 

organisatie. 
• Een dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en aandacht voor je persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. 
• Een functie in schaal 7 van de CAO Sociaal Werk/Welzijn, max. salaris van € 3.653,00 obv 

36 uur. 
 

MEER WETEN OVER DEZE FUNCTIE? 
Neem dan contact op met onze directeur Douwe Zeldenrust via 06 48 627 262 of 
douwe@keunstwurk.nl. 
 
IS DIT JOUW VOLGENDE BAAN? 
Dan horen we graag van jou! Mail je motivatiebrief met CV voor 27 december naar 
k.keijzer@keunstwurk.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op week 01. Bevalt deze 
kennismaking van beide kanten goed? Dan nodigen we je graag uit voor de tweede 
gespreksronde in week 02.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


