
WIJ ZOEKEN PER DIRECT 
EEN NIEUWE COLLEGA:

Assistent-Controller /
 Financieel medewerker

Ben jij iemand die goed overzicht heeft over processen, beschikt over  

gedegen administratieve kennis en uitdaging niet uit de weg gaat? 

Lees dan vooral verder en kom ons team aanvullen!

Wat ga je doen?
Je gaat werken in een team van ongeveer 8 personen. Jouw functie bestaat uit alle facetten die deel uitmaken van 
de fi nanciële bedrijfsvoering en administratieve afwikkeling van onze klanten, waaronder Oerol. Bij dat jaarlijkse 
Festival op Terschelling ligt jouw prioriteit.
Een greep uit het takenpakket:
• Het beheer en controle van het digitale autorisatieproces van inkoopfacturen
• Het controleren en (deels) maken van verkoopfacturen
• Het verwerken van bank- en kasmutaties
• Debiteuren- en crediteurenbeheer
• Verrichten van werkzaamheden voor periodeafsluitingen
• Maken van maandrapportages en fondsenafrekeningen

Over SLN Bedrijfsadvies/Scheff er Administraties
Binnen ons dynamisch administratie- en advieskantoor aan de Harlingersingel in Leeuwarden bestaan onze 
werkzaamheden uit bedrijfsadministraties, loonverwerking, externe controlling en fi scale advisering. 
We zijn een informele, professionele en dienstverlenende organisatie die met de nieuwste vormen van 
gegevensuitwisseling een optimale dienstverlening tot stand wil brengen. De kern van onze werkzaamheden 
verschuift steeds meer van administratie naar controlling en advisering, waarbij het team over het algemeen 
de gehele portefeuille bedient. Een tevreden klant is uiteindelijk het uitgangspunt, maar hoe jij je als individuele 
werknemer prettig voelt is minstens zo belangrijk. 

Over Oerol
Oerol is het grootste locatietheaterfestival van Europa. Jaarlijks verandert het eiland Terschelling in juni tien dagen 
lang in één groot podium voor theater, dans, straattheater, beeldende kunst en muziek waar zo’n 55.000 unieke 
bezoekers op afkomen. Daarnaast ontwikkelt Oerol zich jaarrond als landschapslaboratorium. Oerol bestaat uit een 
vast team van 10 personen, dat vanaf het voorjaar sterk groeit in opbouw naar het festival.

Plek binnen de organisatie
De fi nance & control voor het Oerol Festival wordt vanuit ons kantoor verzorgd. Je ondersteunt daarin onze 
controller. De functie biedt perspectieven voor zowel het inhoudelijke deel van de werkzaamheden als ook je 
persoonlijke ontwikkeling.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een leerzame en uitdagende werkomgeving op het kantoor aan de Harlingersingel 11 in Leeuwarden. 
Daarnaast zul je ook met enige regelmaat op Terschelling aanwezig zijn op het Oerol-kantoor.
En verder:
• Een (bijna) fulltime baan (0,8-1 FTE)
• Een marktconform salaris dat aansluit bij jouw kennis en ervaring
• Mogelijkheden voor studie/ontwikkeling
• Mogelijkheid tot hybride werken
• Flexibele werktijden
• Een gezellige werksfeer

Wil je onderdeel uitmaken van ons team? Of heb je vragen?
Laat het snel weten aan Johan van der Berg via het e-mailadres johan@sln-bedrijfsadvies.nl. 


