VACATURE - onbezoldigd
Hou je van films, mensen, een duurzame en eerlijke wereld? Wil je graag meehelpen aan de verdere
ontwikkeling van het Internationaal FilmFestival Gorinchem? Gelijkwaardigheid en samenwerking
staan binnen ons team voorop, met elkaar werken we met veel plezier aan onze culturele ambitie.
Kom jij ons team versterken?

Wie wij zoeken

Een penningmeester
We zoeken iemand die ervoor zorgt dat alle financiële zaken op rolletjes verlopen. Maar ook en
enthousiaste cultuur- en filmliefhebber, die zin heeft om samen met het team het IFFG de komende
jaren verder uit te rollen.
Jij:
●
●
●
●
●
●
●
●

Bent nieuwsgierig
Bent structureel
Bent nauwkeurig
Beschikt over een HBO denkniveau
Hebt kennis en ervaring
Hebt een uitgebreid netwerk
Bent geïnteresseerd in wereldthema's
En natuurlijk: dol op films

Wat je gaat doen
Jij gaat achter de schermen helpen om de financiële zaken te verwerken. Je werkt zelfstandig en
onafhankelijk. Je taken zijn divers en kun je in een aantal uren per maand uitvoeren. Jij houdt je o.a.
bezig met:
●
●
●
●
●
●

Het verrichten van betalingen
Het opstellen van begrotingen
Het opstellen van het financiële jaarverslag
Het uitvoeren van financiële administratie
Het waken over de inkomsten en uitgaven van IFFG
Het aanleveren van gegevens voor aanvragen van subsidies/fondsenwerving

Wat wij bieden
IFFG kan niet bestaan zonder de steun van vele vrijwilligers. En alhoewel het werk onbetaald is,
denken wij dat het je tijd meer dan waard is! Mede door onderstaande bijkomstigheden:
●
●
●
●
●

Je maakt deel uit van een enthousiast team met wereldse ambities
Je doet kennis op van de filmwereld
Je kijkt veel prachtige en boeiende films
Je bent bij de gezelligste feestjes en borrels
Je neemt tijdens het festival een kijkje achter de schermen

Nieuwsgierig?
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Of wil je direct solliciteren? Stuur jouw vragen
of je cv en motivatie naar info@iffg.nl t.a.v. voorzitter M. van Geffen. Wil je liever telefonisch
contact? Je kunt ons bereiken op 06-22669791.

