Vincent TV maakt en produceert programma’s voor een breed publiek,
gericht op humor, talent en actuele thema’s. We vertellen grote en kleine
verhalen die mensen vermaken, verwonderen en verbinden. We just love TV.
We just love People.
Wij zoeken per direct een enthousiaste, nauwkeurige, en financieel:

Administratief Medewerker (m/v)
36 - 40 uur per week
Functieomschrijving:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het juist, volledig en tijdig verwerken van inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankafschriften en
andere administratieve stukken resulterend in een zo up to date mogelijke administratie
Boekt en verwerkt financiële stukken in de administratie.
Bereidt betalingen voor en verwerkt deze betalingen in de financiële administratie.
Controleert betalingsverzoeken en herinneringen en sluit deze aan met de administratie.
Stelt verkoopfacturen op aan de hand van het facturatie schema per productie.
Controleert declaraties van vaste medewerkers aan de hand van de geldende richtlijnen, zorgt voor
codering, administratieve verwerking en voorbereiding van de uitbetaling.
Controleert en beheert diverse (tussen)rekeningen alsmede de openstaande posten crediteuren
(assisteert bij) debiteurenbeheer
Beheert de kas en pinpassen
Archiveert financiële stukken.
Afhandeling van de mailbox administratie en het beheren van nog goed te keuren inkoopfacturen

Verder:
•
•
•
•
•

Je hebt een financieel gerelateerde MBO opleiding genoten of je hebt aantoonbaar ervaring
op dit niveau
Je bent nauwkeurig;
Je houdt graag een goed overzicht;
Je hebt een controlerend en signalerend vermogen;
Je bent dol op cijfers;

•
•
•
•
•

Je hebt ervaring met het behalen van deadlines;
Je hebt affiniteit met Televisie;
Je bent proactief, flexibel, transparant;
Je bent een rasechte teamplayer en collegiaal;
Je bent in staat om bedrijfsbreed te denken;
Wat bieden wij:
- Een mooi passend salaris
- Een werkplek op een toplocatie in Amsterdam (vlakbij de ring en station AmsterdamAmstel)
- Kans op doorgroeimogelijkheden
- We hebben iedere dag een heerlijke lunch klaar staan
- We bieden uitstekende koffie

Werk jij graag bij een groeiend bedrijf waar talenten de kans krijgen om door te groeien? Waar
inspirerende programma’s worden gemaakt? Waar hele leuke mensen werken 😉? Stuur dan je CV
naar werk@vincenttvproducties.nl en wie weet zien we elkaar!

