Vacature Adviseur Financiën & Control
d.d. 25 augustus 2020

Het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur is een professionele advies-, project- en netwerkorganisatie.
Met de missie om mensen hun creatieve vermogens te laten ontdekken, ontplooien en uitdrukken.
Het ICO werkt samen met een netwerk van zelfstandige professionals en andere
samenwerkingspartners. Het ICO is actief in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe,
Noordenveld en Tynaarlo en richt zich op de markten onderwijs en amateurkunst.
Het ICO is per direct op zoek naar een:
ervaren adviseur Financiën & Control
gemiddeld 28 uur per week
Hebben cijfers en hun context voor jou als financieel specialist geen geheimen? Heb je plezier in het
leggen van verbindingen en verbanden tussen de bedrijfsprocessen? Zoek je voortdurend naar
verbetering in de bedrijfsvoering? Zodat één plus één drie wordt?
Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. Wij bieden een uitdagende functie in een ambitieuze
organisatie met korte lijnen waarin je samenwerkt in een team van 18 bevlogen collega’s.
Functie inhoud
Je draagt zorg voor de financial accounting en managementaccounting. Naast het opstellen van
financiële rapportages en het toezicht op de financiële administratie, is optimalisatie van
bedrijfsprocessen een belangrijk aandachtsgebied voor je. Je bent een belangrijke sparringpartner
voor de directeur en de adviseurs cultuureducatie en amateurkunst. Je coördineert de bedrijfsvoering
in algemene zin waaronder de activiteiten op het gebied van ICT.
Het betreft een zelfstandige ‘hands-on’ functie waarin je nauw samenwerkt met de medewerker
Administratie & Informatie en de andere collega’s.
Het profiel
Wij zoeken een kandidaat met de volgende ervaring en competenties:
• Ruime ervaring met processen op het gebied van financial accounting, management
accounting en bedrijfsvoering
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; goed kunnen luisteren
en overtuigingskracht zijn in deze functie belangrijk
• Kunnen schakelen van strategisch niveau naar operationeel niveau en omgekeerd
• Probleemanalyse en oordeelsvorming
• Inlevingsvermogen
• Het vermogen je snel zaken eigen te maken
• Afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau
• Affiniteit met ICT is een pré

Wat biedt het ICO
Het ICO hanteert de CAO Kunsteducatie. De functie adviseur Financiën & Control is ingeschaald in
functiegroep 10 waarvoor een minimum bruto maandsalaris geldt van € 2.827 tot een maximum
bruto maandsalaris van € 4.276 (fulltime). De vakantietoeslag bedraagt 8% en er is een
eindejaarsuitkering van toepassing van 5%. De pensioenopbouw vindt plaats bij het ABP. Omdat het
ICO een goede balans tussen werk en privé belangrijk vindt, bestaat er een ruime mate van
flexibiliteit in indeling van werkuren en werkplek.
Vragen
Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze vacature kun je contact opnemen met Wytze de
Vries, directeur-bestuurder, Voor arbeidsvoorwaardelijke vragen kun je contact opnemen met
Monique Evertz, Adviseur P&O (maandag t/m donderdag, ’s morgens). Wij zijn telefonisch bereikbaar
op 0592-305700.
Solliciteren
Interesse? Dan ontvangen we je CV en motivatiebrief graag uiterlijk 4 september 2020 via de mail:
m.evertz@ico-kunstencentrum.nl.
Kennismakingsgesprekken vinden plaats op 8 en 16 september 2020.

