Vacature: Boekhoudkundig vrijwilliger (december 2018)

Lijkt het je leuk om in een kleine organisatie te werken die nog volop in ontwikkeling is? Ben
je thuis in administratieve processen en uitvoering? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je taken zijn:
• Opstellen van verkoop facturen (Excel, dan wel Exact);
• Debiteuren/crediteuren administratie (Exact online);
• Inboeken en verwerken van inkoop en verkoop facturen (Exact online);
• Kas en bankmutaties invoeren in de boekhouding (Exact online) leiden tot nieuwe
bezoekers;
• Afhandelen van vragen omtrent facturen en betalingen (m.n. via e-mail);
• Mogelijk zijn je taken uit te breiden met het voorbereiden en notuleren van de
bestuursvergaderingen (1x per maand) en redactie van kwartaal nieuwsbrieven voor de
vrijwilligers.
Kennis en vaardigheden:
• Goede computer vaardigheden, met name met Word en Excel;
• Cijfermatig sterk;
• Zelfstandig kunnen werken;
• Accuraat;
• Ervaring met het werken met Exact online is een pré;
• Communicatief vaardig.
Aantal uren:
4-8 uur in de week, in overleg zelf in te delen
Over Nieuwe Erven
Stichting Nieuwe Erven is een non-profit organisatie die nagenoeg op vrijwilligers draait. In
2007 is zij opgericht met als voornaamste doel om muziek en cultuur een podium / platform
te geven. Circa 50 vrijwilligers zetten zich in om een breed scala aan bezoekers welkom te
heten, eigen activiteiten te begeleiden en te zorgen dat de locatie er prima uit ziet.
De stichting wordt geleid door een 4-koppig bestuur, bijgestaan door een verhuur- en
vrijwilligerscoördinator en een zakelijk leider.
In 2014 is de locatie verbouwd en opgeknapt zodat ze ook geschikt is voor verhuur aan
particulieren voor bijvoorbeeld een feest of huwelijk, als repetitieruimte en podium voor
toneel verenigingen, bandjes en koren en ook wordt er door bedrijven gebruik gemaakt van
onze mooie locatie. Daarnaast organiseren we zelf natuurlijk ook regelmatig culturele,
muzikale en buurt gerichte activiteiten.
Solliciteren
Aanmelden of vragen over de functie? Mail onze vrijwilligerscoördinator Joris op
vrijwilligers@nieuweerven.nl

