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Wie zijn wij? 
Tetem is een culturele instelling in Enschede die zich ten doel stelt kunst en maatschappij te 
verbinden. Tetem heeft een programma met autonoom beeldende kunst en richt zich daarnaast op 
toegepaste kunst en het inzetten van kunst in educatieve, sociale en ruimtelijke processen. 
 
Tetem is een organisatie met een kleine kern vaste medewerkers met daaromheen een schil met 
ZZP’ers en een grote groep vrijwilligers. 
 
Wij zoeken een Coördinerend Financieel Administratieve medewerker (voor 24-36 uur per week). 
 
Wat ga je doen? 
In deze functie ga je je bezighouden met: 

• Het digitaal controleren en bewaken van het administratieve en financiële proces in 
educatieve en andere projecten (hierbij bewaken van een juiste toepassing van de 
functiescheiding) 

• Het aanspreken van medewerkers op omissies, fouten en evt. wijzen op deadlines 

• Controle of hetgeen binnen projecten aan/door Tetem wordt geleverd ook overeenkomt met 
hetgeen wordt/is gedeclareerd 

• Het samenstellen van begrotingen voor projecten en bewaken van deze begrotingen 

• Het technisch aanleveren van subsidieaanvragen 

• Het samenstellen van projectafrondingen 

• Het bewaken van planning inzake kostenafwegingen en risico’s 

• Het bewaken en controleren van financiële zaken zoals specifiek aangegeven door de directie 
 
Je bent verantwoordelijk voor: 

• Kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de inrichting, planning (voorbereiding, uitvoer en 
nabewerking) en uitvoering van het digitale administratieve en financiële proces alsmede 
meedenken in de kostenafwegingen 

• Het zoveel mogelijk zelfstandig en zelf verantwoordelijk laten functioneren van medewerkers 
en vrijwilligers 

• Volledige en tijdige informatievoorziening 

• Overzicht houden en verantwoording nemen 

• Kwalitatief goed uitvoeren van de toegewezen taken 

• Tijdig contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris in geval van onduidelijkheden 
of onzekerheden 

 
  



Wie ben jij? 
Wil jij je vastbijten in juiste informatie en kloppende getallen en schroom je niet om je vinger op de 
zere plek te leggen? Dan is dit wellicht de juiste functie voor jou. 
 
Als teamspeler ga je open en transparant te werk en heb je steeds de intentie om processen en 
resultaten verbeteren. Mogelijke risico’s breng je in beeld. Je kunt goed zelfstandig werken, maar 
levert daarnaast een positieve bijdrage aan het team. Je hebt oog voor detail en werkt accuraat, 
zorgvuldig en vlot. Je kunt het werk goed plannen en organiseren en bent proactief. Je hebt 
overzicht, bent een administratief specialist met sterke communicatieve capaciteiten en je schroomt 
niet mensen aan te spreken op hun fouten en handelen daar waar dat nodig is. 
 
Wat vragen we? 
We vragen iemand met HBO denk- en werkniveau met een goede spreek- en vaardigheid in de 
Nederlandse en Engelse taal (bij voorkeur ook de Duitse taal). Iemand die bereid is zijn handen uit de 
mouwen te steken. Iemand met een boekhoudkundige c.q. administratieve opleiding/achtergrond 
die ervaring en affiniteit heeft met routinematige activiteiten, maar die tegelijkertijd de regie wil 
nemen over de processen. 
 
We zoeken bij voorkeur iemand met enige werkervaring in het veld. 
 
Tetem streeft naar een (cultureel) divers samengesteld team. 
 
Wat bieden we? 
We bieden een dynamische en inspirerende werkomgeving waar we talent de ruimte bieden en je 
ook de ondersteuning bieden om je functie goed in te kunnen vullen. 
 
In eerste instantie zal een tijdelijke aanstelling voor 12 maanden worden afgesproken, met de 
intentie om het contract te verlengen bij goed functioneren. Inschaling geschiedt conform schaal 10 
van het functiehuis van de organisatie. 
 
Sollicitatieprocedure 
Een assessment kan eventueel onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 12 (middag) en 13 (ochtend) december 2017. 
 
Stuur je motivatie en CV per e-mail vóór woensdag 6 december 2017 aan J. Gieskes via 
adgies@gmail.com. 
 
www.tetem.nl 
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