
 

Medewerker Financiën, per direct (minimaal 32 uur per week) 

Ben jij de nieuwe collega die met ons mee werkt aan een toekomstbestendig 

Zaans Museum?  Wij kijken alvast uit naar je komst! 
 

Wat ga je doen?  
Je bent samen met een klein professioneel team verantwoordelijk voor de financiële verwerking, 

vastlegging en controle van financiële gegevens en bedrijfsactiviteiten. Je verstrekt 

(management)informatie en draagt actief bij aan de optimalisering en professionalisering van de 

financiële bedrijfsvoering.  

 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een HBO opleiding in financieel-bedrijfseconomische richting; 

• Je hebt minimaal 2 tot 5 jaar relevante werkervaring in het zelfstandig voeren van een 
financiële administratie alsmede de salarisadministratie; 

• Je bent toe aan een tweede of derde stap in je loopbaan;  

• Je hebt kennis van digitale administratieve/organisatorische processen; 

• Je bent in staat om zelfstandig procesverbeteringen door te voeren; 

• Je communiceert effectief en met impact. 
 

Wie ben jij? 
Als medewerker financiën ben jij samen met je leidinggevende en collega de specialist die met kennis 
van zaken het voortouw neemt in de optimalisatie en uitvoering van de financiële bedrijfsvoering. Je 
beleeft zowel plezier aan het zorgvuldig verwerken van gegevens als aan het uitzoeken van wegen 
om werkwijzen te verbeteren. Je bent benaderbaar voor collega’s en leidinggevenden en kunt je 
kennis van financiën goed overdragen. 

 

Wat bieden wij?  
Wij bieden een uitdagende baan op een culturele en toeristische A-locatie. De geboden 
arbeidsovereenkomst is, in eerste instantie, voor de duur van twaalf maanden met de intentie voor 
een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt tussen de         
€ 3.250 en € 4.000 bruto per maand exclusief 8% vakantietoeslag, 25 vakantiedagen en 12 ADV 
dagen per jaar (bij fulltime dienstverband). Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij het Zaans Museum. Het Zaans 
Museum draagt de kosten die verbonden zijn aan de aanvraag VOG. 
 

Over het Zaans Museum 
Het Zaans Museum wil vertellen en laten ervaren dat de Zaanstreek een bijzondere plek is. Dat doen 
we in onze vijf museumlocaties, in de streek en online. De hoofdlocatie gelegen is op de Zaanse 
Schans, waar ook het kantoor gevestigd is. Het Zaans Museum vaart een nieuwe koers door kunst, 
geschiedenis, filosofie en wetenschap centraal te zetten. Het museum streeft ernaar een plek te zijn 
waarin een brede en diverse groep bezoekers zich welkom voelt en zichzelf herkent. Dat geldt ook 
voor onze medewerkers. We hechten waarden aan een divers en inclusief team. We nodigen daarom 
in het bijzonder kandidaten die hieraan willen bijdragen uit om te solliciteren.  
 

Geïnteresseerd?  
Stuur een korte motivatie met je cv zo snel mogelijk en uiterlijk voor 21 februari 2023 t.a.v. Elly Dikker 
HR-adviseur a.i., sollicitaties@zaansmuseum.nl.  
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