
 

 

 

Boekhoudkundig Medewerker (24 uur) 

 
Jaarlijks verzorgen Theater De Tamboer en Poppodium Het Podium meer dan 300 

uiteenlopende evenementen. Dagelijks heten wij publiek uit heel Drenthe en Overijssel en met 

name Hoogeveen en omgeving van harte welkom. Ons theater heeft de beschikking over twee 

technisch goed uitgeruste zalen met een capaciteit van respectievelijk 750 en 450 stoelen en 

diverse aangrenzende ruimtes. Ons poppodium beschikt over één zaal met een capaciteit voor 

250 gasten. Bedrijven en organisaties weten ons te vinden als ideale locatie voor vergaderingen 

en evenementen. De Tamboer en Het Podium vormen samen Stichting Cultuurhuis Hoogeveen. 

 

Voor de afdeling Financiële Administratie zijn wij op zoek naar een Boekhoudkundig 

Medewerker.  

 

Wat ga je doen? 

Als collega op de Financiële Administratie verricht je werkzaamheden ten behoeve van de 

verzameling, verwerking en verstrekking van financiële informatie en het uitvoeren van 

boekhoudkundige taken, zoals:  

• Verwerken van bankafschriften; 

• inboeken van inkoopfacturen; 

• maken van verkoopfacturen; 

• bijhouden kasadministratie; 

• voorbereiding van financiële afwerking van voorstellingen en andere activiteiten; 

• het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van financiële rapportages; 

• aansluitingen maken van het grootboek en afrekeningen opstellen. 

 

Dus ben jij gek op cijfers? Heb je een financiële MBO opleiding? Heb jij minimaal een jaar 

ervaring met een boekhoudkundige programma, bij voorkeur met Exact Online? Rust jij niet 

voordat je een verschil achterhaald hebt? Haal jij energie uit het correct verzorgen van de 

financiële administratie? Ben jij kritisch, ook op de cijfers achter de komma? Heb jij zin in 

deze uitdaging?  

 

Dan bieden wij jou: 

• een veelzijdige baan (24 uur) waarbij ruimte is voor eigen initiatief; 

• een inspirerende, levendige en informele werkomgeving; 

• schaal 4 van de CAO Nederlandse podia. 

 

Past deze functie bij jou?  

Stuur je motivatie en CV zo snel mogelijk naar vacature@detamboer.nl ter attentie van de heer 

P.B.J. Rebers. Ook bij vragen graag alleen contact opnemen via bovenstaand emailadres. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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