
 

 

 
 

Wij zoeken op korte termijn een enthousiaste 

Medewerker (financiële) Administratie  
voor 18 uur (0,5 fte) per week. 
 

CKS is de overkoepelende organisatie voor allerlei culturele activiteiten in de gemeente Súdwest-
Fryslân. CKS is een prachtig bedrijf met bevlogen medewerkers waar alle vormen van cultuur samen 
komen, en bestaat uit de onderdelen Theater Sneek, kunstencentrum Atrium, poppodium het Bolwerk 
en cultuurbureau Akte2. 
 
Binnen CKS vinden we verbinding tussen bedrijfsonderdelen en samenwerking met externe partijen 
erg belangrijk. Kunst en cultuur voor iedereen is onze missie. Bij het volbrengen verliezen we onze 
drie kernwaarden niet uit het oog: bevlogen, gastvrij en verbindend. 
 
Voor ons team administratie zijn wij per 1 september 2022 op zoek naar een collega financiële 
administratie. 
 
   
Functietaken en 
verantwoordelijkheden: 

  werkzaam voor en binnen het team administratie CKS; 
 verricht financieel-administratieve werkzaamheden; 
 voert de debiteuren- en crediteurenadministratie,  
 verzorgt facturatie, verwerkt gegevens in de boekhouding. 
 verricht administratief-organisatorische werkzaamheden in 

verband met bijeenkomsten, examens, concerten en 
voorstellingen.  

  
Functie-eisen en 
competenties: 

 MBO werk- en denkniveau met ruime vakgerelateerde kennis, 
werkervaring en opleiding; 

 computervaardig en bekend met het MS Office-pakket en 
administratieprogramma’s (Exact Online is een pré); 

 klantvriendelijk; 
 uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden; 
 brede belangstelling voor en affiniteit met kunst en cultuur. 

  
Onze kernwaarden zijn  bevlogen, gastvrij en verbindend 

 
Het betreft een aanstelling bij aanvang voor bepaalde tijd voor de periode van 1 september 2022 tot  
1 september 2023, met uitzicht op voortzetting van de overeenkomst. Inschaling vindt plaats op basis 
van opleiding en ervaring binnen de Cao-KE salarisschaal 6.   
 

Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij dhr. Rik Smid (manager 
Bedrijfsbureau CKS), telefonisch of per e-mail: 06-11002097, rik.smid@cks.nl.  

Sollicitaties o.v.v. medewerker financiële administratie kunnen tot en met 11 juli 2022 worden gericht 

aan Saco van der Laan (manager HRM), per e-mail: saco.vdlaan@cks.nl. 
 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 juli 2022. 
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