
VACATURE zakelijk administratief medewerker ‘Nuff Said (tijdelijk) 
 

Sinds 2008 is ‘Nuff Said een uniek presentatieplatform voor woord, comedy, performance en muziek.  
Op het podium van ‘Nuff Said staat een brede waaier aan artistieke disciplines. De comedyfan ontdekt bij ons 
literatuur en tegelijk leert de literatuurliefhebber nieuwe komieken kennen. Die unieke kruisbestuiving trekt 
een geboeid, divers en loyaal publiek. Resultaat: vrijwel alle avonden zijn uitverkocht. 
 
Voor de tijdelijke vervanging van onze zakelijk coördinator (zwangerschapverlof) zijn wij op zoek naar  
een deeltijds zakelijk administratief medewerker. 
 
 
Je staat in voor… 
 
Als financieel medewerker: 
• Je verzorgt de opvolging en de voorbereiding van de boekhouding voor het externe boekhoudkantoor  
• Je volgt de begroting 2020 op en maakt de begroting 2021 op 
• Je stelt de kwartaalafsluiting op 
• Je ondersteunt bij het afsluiten van de jaarrekening 
• Je voert fiscale aangiften uit in overleg met de boekhouder 
• Je denkt mee over efficiënte werkings –en informaticaprocessen 
 
Als administratief medewerker: 
• Je doet de personeelsadministratie ism het sociaal secretariaat 
• Je bent verantwoordelijk voor het onthaal via telefoon, e-mail en de post 
• Je ordent en optimaliseert het digitale archief 
• Je voert algemene adminstratieve taken uit voor het team 
 
 
Wij zoeken dus een administratieve duizendpoot die…. 
 

• zelfvertrouwen heeft, zelfstandig werkt en initiatief neemt 
• goed plant en organiseert, goed communiceert (schriftelijk en mondeling) 
• een hart voor de podiumkunsten heeft 
• zowel NL als ENG kent. 

 
Wij bieden… 
 

• een deeltijdse (20 of 40%) opdracht van 15 september 2020 t.e.m. 15 januari 2021 (kan eventueel 
verlengd worden) 

• met als uitvalsbasis ons kantoor in Berchem (CC Berchem, Driekoningenstraat) 
• tijdsverdeling in onderlinge overeenstemming (obv van 1/5de of 2/5de) 
• loon cf. barema B (pc 304), gekoppeld aan relevante anciënniteit 
• maaltijdcheques per gewerkte dag 
• terugbetaling woon-werk verkeer. 

 
Interesse…? 
 
Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk op 1 juli 2020 naar tine@nuffsaid.be. Voor meer info over de vacature kan je terecht bij Tine 

Verhaert, zakelijk coördinator: 0497/818677. Meer info over ‘Nuff Said vind je op { HYPERLINK 
"http://www.nuffsaid.be" }. 
 
Procedure: Kandidaten worden op basis van hun sollicitatiebrief uitgenodigd voor een gesprek op 3 juli. Medewerkers worden bij ‘Nuff Said 
aangeworven omwille van hun competenties, los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid. 
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