
 
 
DANCE4LIFE VACATURE  

 

 

  

 

FINANCIEEL 

MEDEWERKER 

(12-16 UUR) 

ZELFSTANDIG – PROACTIEF – GESTRUCTUREERD 

- ACCURAAT 

 

 
Jouw uitdaging 
In deze functie zorg jij voor de correcte verwerking van 

alle financiële stromen bij Dance4Life. Je bent 

verantwoordelijk voor de financiële administratie, 

waaronder debiteuren en crediteuren en bent de 

rechterhand van onze Finance Manager bij 

verschillende activiteiten. Ook heb je nauw contact met 

het hele Dance4Life team. Herken je jezelf in dit profiel 

en vind je het een uitdaging om de administratie in 

goede banen te leiden? Dan is dit de functie voor jou! 

Stuur DEZE WEEK  een email met je motivatie, 

beschikbaarheid en je CV naar 

Chitra@dance4life.com.  

 

Jouw rol 
 Je voert de financiële administratie; 

 Je doet het debiteuren-, crediteuren- en 

voorraadbeheer; 

 Je bereidt week-, maand-, kwartaal- en ad hoc 

rapportages voor; 

 Je bereidt de BTW aangifte voor; 

 Je ondersteunt bij het voorbereiden van de 

budgetten; 

 Je ondersteunt bij het opstellen van de 

jaarcijfers aan de externe accountant; 

 Je ondersteunt bij het bewaken van de 

financiële processen (AO/IC). 

 

 

 

 

 

Jouw profiel 
 Je hebt een relevante beroepsopleiding (MBO) 

afgerond in een financiële/economische 

richting; 

 Je hebt ruime ervaring met het voeren van de 

financiële administratie; 

 Je hebt een goede beheersing van de 

Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift; 

 Je beschikt over goede kennis van en ruime 

ervaring met Exact Globe en andere 

rapportage tools, zoals MS Excel; 

 Ervaring met digitale 

factuurverwerkingssystemen, zoals Blue10, is 

een pré;  

 Je kunt boekhouden en zelfstandig boekingen 

uitvoeren; 

 Je bent accuraat en kan goed plannen en 

organiseren; 

 Je pakt zelfstandig dingen op en begrijpt 

wanneer je afstemming moet zoeken; 

 Je bent oplossingsgericht, proactief en 

leergierig; 

 Je hebt affiniteit met jongeren en de missie van 

Dance4Life. 

 

Wat we bieden 

 Een uitdagende tijdelijke functie per direct t/m 

31 december voor 12 - 16 uur per week en in 

januari 2021 voor 8 uur per week 

 Salarisindicatie van € 2.400 - € 2.800 bruto per 

maand o.b.v. een 40-urige werkweek 

(afhankelijk van opleiding en ervaring) 

 

OVER DANCE4LIFE 

Onveilige seks en seksueel geweld vormen de snelst 

groeiende gezondheidsrisico’s voor jongeren wereldwijd. 

Dat wil Dance4Life veranderen. Omdat je tijdens je 

pubertijd liever met leeftijdsgenoten over seks praat dan 

met volwassenen, traint Dance4Life juist jonge mensen 

om het Dance4Life empowerment model wereldwijd te 

verspreiden. Hierbij maken zij gebruik van een 

lesprogramma waarin muziek, dans, persoonlijke 

verhalen en activiteiten gebruikt worden om andere 

jongeren te inspireren. 

 

Zo werkt Dance4Life samen met jongeren aan een 

toekomst waarin zijzelf gezonde seksuele keuzes 

kunnen maken. In ons kantoor aan de keizersgracht in 

amsterdam bieden we je een inspirerende en uitdagende 

werkomgeving waarin je deel uit maakt van een 

dynamisch, internationaal team.  
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Enthousiast? 

Ben je geïnteresseerd en wil je werken bij een 

inspirerende en vooruitstrevende non-profit organisatie? 

Stuur dan deze week een email met je motivatie, 

beschikbaarheid en je cv naar chitra@dance4Life.com. 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die naar 

hetzelfde e-mailadres sturen. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet 

op prijs gesteld.
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