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STRP ZOEKT FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (8 uur) 
 
STRP 
STRP is een culturele organisatie die gelooft in de verbeeldingskracht van kunst om nieuwe in-
zichten op te doen. STRP brengt meerjaarlijks een uiteenlopend publiek samen om tot inspire-
rende toekomstscenario's te komen. Middels exposities, performances, debatten en een educa-
tief programma onderzoekt STRP samen met kunstenaars, wetenschappers, publiek en critici 
ethische vraagstukken die de huidige technologische ontwikkelingen met zich meebrengen. Het 
hoogtepunt van onze activiteiten is het STRP festival in april, waar alles samenkomt.  
 
STRP is een projectorganisatie met een klein team van 5 vaste medewerkers. Rondom de pro-
gramma’s die we organiseren breidt het team zich uit met zo’n 20 freelancers voor de productie 
en organisatie.  
 
Werkzaamheden financieel administratief medewerker 
Als financieel administratief medewerker ben je hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de gehele 
facturenstroom, van zowel inkoop als verkoop.  
 
Concreet bestaat het takenpakket uit: 

- Facturenstroom inkoop- en verkoop coördineren; 
- Verzorgen van boekingen in Basecone en Twinfield; 
- Registreren bezoekersaantallen; 
- Rapportages opstellen in samenwerking met het boekhoudkantoor en zakelijk leider; 
- Contact met boekhouder voor maandelijkse BTW-aangiften. 

 
Wie ben jij? 

- Je bent goed met cijfers; 
- Je bent flexibel en praktisch ingesteld; 
- Ervaring met boekhoudsoftware is een pre; 
- Je kunt je zowel in het Nederlands als in het Engels goed uitdrukken; 
- Bij voorkeur woon je in (de omgeving van) Eindhoven; 
- Affiniteit met kunst, technologie en de thema’s van STRP is een pre. 

 
STRP hecht waarde aan een diverse, inclusieve organisatie. Bij gelijke geschiktheid gaat de  
voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen ons team het meest versterkt. 
 
Meer info 
Het betreft een freelancefunctie per direct voor 8 uur per week, met in overleg een uitbreiding van 
het aantal uren rondom de festivalperiode. Solliciteren kan door een motivatie en CV te sturen 
naar vacatures@strp.nl.  
 
Extra informatie over deze vacature kan opgevraagd worden via info@strp.nl. 


