Onze bezoekers inspireren, uit te dagen en andere perspectieven te bieden.
Kortom: Anders te Kijken, naar zichzelf en de wereld om ons heen. Dát is
onze missie.
LUX is een onafhankelijk en vrijzinnig podium in Nijmegen voor nieuwe ontwikkelingen in kunst,
cultuur en media. We bieden een kritisch platform en een aantrekkelijke plek met
spraakmakende programma’s op het gebied van film, debat en podiumkunsten. LUX wil haar
publiek inspireren tot anders kijken. Dat doen we door een onderscheidend cultureel programma
te bieden dat nieuwe perspectieven aanreikt.
Wij zijn op zoek naar een

Controller
28 – 32 uur
Algemeen
Als controller ben je verantwoordelijk voor de vaststelling en rapportering van de financiën van
LUX. Je geeft sturing aan de afdeling administratie, bestaande uit 4 medewerkers.

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN
• Je coördineert de financiële afdeling
• Je actualiseert de inrichting van de financiële administratie en processen
• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maandafsluiting en het aanleveren
van rapportages
• Je bewaakt en signaleert kosten en liquiditeitsontwikkeling
• Je vervult de rol van verbinder tussen de afdeling financiën en de andere afdelingen
binnen LUX
OVER JOU:
Je komt terecht in een organisatie waar passie voor cultuur voorop staat. Dit vraagt een creatieve
en proactieve manier van denken. Mede door jouw flexibele en stressbestendige instelling zorg jij
voor structuur binnen de afdeling. Daarnaast zorgt jouw sterke manier van communiceren dat jij
op het gebied van financiën verbinding legt met de organisatie.
Verder heb je:
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde hbo-opleiding op financieel gebied, bijvoorbeeld
Bedrijfseconomie
Minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Operationele kennis en ervaring met het verwerken van administratie
Actuele basiskennis van wet- en regelgeving met betrekking tot BTW en WKR

•

Ervaring met de systemen Twinfield, Power BI en Easylon is een pré

WAT WIJ BIEDEN:
• Een warm welkom in een organisatie die vol in beweging is en waar je de kans krijgt jezelf
te ontwikkelen in een team van betrokken en gepassioneerde collega's
• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging en vast dienstverband
• Een salaris conform het loongebouw van LUX; tussen €3204,- en €4657,- o.b.v. fulltime
dienstverband, is 39-urige werkweek), afhankelijk van ervaring en opleiding
• Een passe-partout die toegang geeft tot ons hele programma
SOLLICITEREN?
Herken jij jezelf in bovengeschetst profiel? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren!
Stuur jouw CV en motivatie vóór 17 januari naar sollicitatie@lux-nijmegen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

