ZOEKT
FINANCIEEL MANAGER
WAT IS STICHTING ROEM?
Stichting ROEM is een multidisciplinair kunstenaarscollectief uit Leiden. ROEM bestaat uit beeldend kunstenaars, schrijvers,
grafisch ontwerpers, illustratoren, een product designer en fotograaf in de leeftijd 18 - 30 jaar. Stichting ROEM heeft als
hoofddoel het belang van kunst in de samenleving te onderstrepen. Onder het mom van ‘ga niet weg maar voeg iets toe’
hoopt Stichting ROEM een omgeving in Leiden te realiseren waar jonge makers kunnen werken aan hun eigen
professionalisering. Het ontwikkelen van nieuwe en bestaande vaardigheden en de organisatie van spannende exposities
en initiatieven staat centraal. Daarnaast neemt Stichting ROEM verscheidene opdrachten aan, van de ontwikkeling van een
nieuwe huisstijl tot het verzorgen van een creatieve invulling op evenementen..

ROEM ZOEKT FINANCIEEL MANAGER!
Onze financieel manager is verantwoordelijk voor het toezicht houden op de financiële structuur van ROEM.
Ook is de financieel manager het aanspreekpunt voor de makers voor alles met betrekking tot factureren en declareren.
Daarbij horen een aantal taken die we hieronder voor het gemak even puntsgewijs hebben neergezet. De belangrijkste taak
is het behouden van het financieel overzicht. Uiteraard is onze financieel manager ook goed in het bijhouden, bewerken en
verklaren van cijfers rondom de uitgaven van ROEM.

WAT DOET ONZE FINANCIEEL MANAGER?
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Je bent verantwoordelijk voor de bankpas van ROEM;
Je verzamelt bonnen van gemaakte kosten;
Je verzamelt facturen;
Je verwerkt declaratieformulieren van de makers;
Je stuurt bonnen en declaratieformulieren in het juiste bestandsformaat naar de boekhouder;
Je keurt facturen goed in het boekhoudprogramma, naar aanleiding van grootboeknummers;
Je ondertekent goedgekeurde betalingen van betaalbatches bij Rabobank;
Je controleert (project)begrotingen voor deze worden verstuurd aan opdrachtgevers of fondsen;
Je bent het aanspreekpunt voor declaraties, facturatie en vragen over belasting binnen ROEM;
Je maakt de financiën transparant voor de makers;
Je begeleidt de ROEMie die zich bezighoudt met ‘Vrienden van ROEM’ (onze sponsoren);
Je bent contactpersoon voor de boekhouder;
Je bespreekt de financiële rapportage tijdens de bestuursvergaderingen;
Je houdt het overzicht over de financiële gezondheid van ROEM.

JIJ...
•
•
•
•
•
•

Bent positief en enthousiast
Hebt affiniteit met kunst en Leiden
Houdt van een uitdaging
Zit overal altijd bovenop
Bent flexibel qua tijd
Kan goed communiceren

WAT BIEDT STICHTING ROEM?
ROEM biedt een hoop gezelligheid, creativiteit en mogelijkheden tot ontwikkeling. Als jong kunstenaarscollectief staat
samenwerking en het realiseren van nieuwe ideeën voorop. Zo werkt ROEM samen in het atelier op de Haagweg te Leiden,
een plek waar ook jij lekker kan werken! Ook doen we regelmatig leuke dingen met elkaar, zoals een weekend weg op
ROEMkamp! Op dit moment werkt de directie van ROEM op vrijwillige basis. Het is een pré als je passie hebt voor kunst en
cultuur en jouw taak binnen de organisatie. Door de wisselende drukte bij ROEM is het belangrijk dat je flexibel bent.
We vergaderen vaak in de avond en soms in het weekend.
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en zie jij jezelf die taken wel doen bij ROEM in 2022?
Meld je dan nu aan! Stuur een motivatie en je CV vóór maandag 23 augustus naar hr@roemleiden.nl.
Dan nemen we diezelfde week nog contact met je op.

