
GEZOCHT: FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

Radar Agency houdt zich bezig met de boekingen en het management van artiesten. We onderscheiden ons 

door een gevarieerd en veelkleurig scala aan bands. Grensoverschrijdende ambitie staat bij ons centraal, en 

is zowel in ons aanbod als in onze bedrijfsvoering terug te vinden. Wij werken met bands uit Nederland zoals 

Colin Benders, The Kik, EUT, Klangstof, Weval, DeWolff, SKIP&DIE, Kim Janssen, Broken Brass Ensemble & 

The Dubbez en internationale acts zoals La Pegatina, Millionaire, Soweto Soul, Kadavar & Bombino.  

Radar Agency bestaat sinds mei 2014 en is in korte tijd flink gegroeid. Ons team bestaat momenteel uit vijf 

personen en wordt periodiek ondersteund door stagiaires. Per 1 april komt de functie financieel-

administratief medewerker vrij. Voor die plek zoeken wij een administratieve duizendpoot die de financiële 

transacties in goede banen leidt, proactief meedenkt en enthousiast meegroeit met ons bedrijf. 

Je bent straks verantwoordelijk voor het voeren van de algehele bedrijfsadministratie,  

bestaande uit: 

• Betalen en administreren van inkomende facturen  

• Opstellen en versturen van verkoopfacturen 

• Administratief ondersteunen van de boekers en onze artiesten 

• Voorbereiden van de BTW- en ICP aangifte samen met onze accountant 

• Debiteurenbeheer en creditmanagement 

Je bent straks het aanspreekpunt voor je collega’s en de bands die we vertegenwoordigen omtrent 

uiteenlopende financiële zaken. Je bent accuraat en werkt ordelijk en overzichtelijk. Je hebt feeling met de 

muziekwereld en vindt het leuk om met je collega’s naar live shows te gaan. Verder beschik je over  

de volgende eigenschappen:  

• MBO+/HBO niveau  

• Je bent sociaal en leergierig ingesteld 

• Ervaring met Exact Online is een dikke pré 

• Digitaal vaardig: je kan je weg al prima vinden in verschillende programma’s zoals Excel, en je maakt 

jezelf binnen een oogwenk bekend met nieuwe software 

Wij denken dat deze functie het beste past bij iemand met ongeveer twee jaar relevante werkervaring. Maar 

als jij ons kan overtuigen dat je een natuurtalent bent, laat dat getal je dan vooral niet tegenhouden om te 

reageren op deze functie.  

Wat bieden wij: 

• Een uitdagende functie in een jong, dynamisch bedrijf waar voldoende ruimte is voor eigen initiatief  

• Een functie voor circa 24-32 uur per week, eventueel ook op ZZP-basis in te vullen 

• Marktconform salaris afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring 

• Een leuke, centraal gelegen werkomgeving in Amsterdam (aan het water!)  

• Toegang tot de leukste concerten en festivals  

Is dit jouw droombaan? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 30 maart je CV + motivatie naar 

robin@radar-agency.com t.a.v. Robin Aret 


