
Eurosonic Noorderslag is op zoek naar een  

Hoofd bedrijfsvoering (lid MT) 
Executive finance & policy manager 

Het hoofd bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de financiën en controlling en voor het 
vertalen van alle plannen van de directie in beleidsstukken voor alle activiteiten en 
programma’s die onder de vlag van Eurosonic Noorderslag plaatsvinden.  

Eurosonic Noorderslag is met ruim 4.000 deelnemende professionals het belangrijkste internationale 
platform voor de Europese muzieksector, en heeft als missie meer aandacht te genereren voor 
Europese popmuziek en Europese artiesten een effectieve springplank te bieden naar internationaal 
succes. De belangrijkste activiteiten zijn de Conferentie, de festivals Eurosonic en Noorderslag, de 
European Border Breakers Awards (EBBA) en het European Talent Exchange Programme (ETEP).  

Eurosonic Noorderslag is een evenement dat uit vele sub-evenementen bestaat die tegelijk en na 
elkaar plaatsvinden. Er wordt relatief veel geld in korte tijd door veel mensen uitgegeven. Stevige grip 
op de financiën is onontbeerlijk voor de continuïteit van de organisatie. De afgelopen jaren is 
financieel beheer en bewustzijn van de organisatie sterk ontwikkeld. We iemand die dit verder door 
ontwikkelt. 

Eurosonic Noorderslag wordt deels gefinancierd uit nationale, provinciale en gemeentelijke subsidies. 
Daarnaast vragen we aan bij private fondsen en hebben we twee grote Europese projectsubsidies. 
Het hoofd bedrijfsvoering is bij al deze zaken spin in het web. Je bent aanspreekpunt / 
verbindingsofficier en bereidt alle stukken (aanvragen, afrekeningen, tussentijdse rapportages) voor. 
Je schrijft op basis van input van de Programma Commissie en de directie inhoudelijke plannen en 
vertaalt die door naar aanvragen. We zoeken iemand die in heldere frisse bewoordingen de kracht van 
soms complexe samenwerkingsverbanden of ideeën kan opschrijven tot succesvolle aanvragen.  

Het hoofd bedrijfsvoering is sparringpartner voor de directie en bewaakt de overall planning van 
aanvragen en afrekeningen etc. Je overziet de algemene planning van de organisatie en zorgt dat 
bedrijfsmatige processen vloeiend lopen.  
Functie eisen:  

• We zoeken een dynamische en internationaal gerichte professional, die naast strategisch 
denker ook zeker een doener is. Je hebt relevante ervaring in de muziek- cq. 
evenementensector. 

• Je hebt ruime werkervaring in een leidinggevende functie, liefst in een dynamische muziek-of 
entertainment organisatie.  

• Je bent gewend om te werken met targets en deadlines. Je bent stressbestendig en houdt van 
hard werken.  

• Je bent gewend om te werken met targets en deadlines. Je bent stressbestendig en houdt van 
hard werken als dat nodig is en vooruit te werken als dat kan.  

• Je bent sociaal vaardig.  
• Je hebt HBO of academisch werk- en denkniveau; een relevante opleiding strekt tot 

aanbeveling. 
• Je hebt uitstekende taalvaardigheden in woord en geschrift, zowel Nederlands als Engels.  
• Je weet soms ambities om te vormen tot praktische plannen die lekker lezen. 

 

 



 

Werkzaamheden: financiën 
 
• Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het financieel beleid van de 

onderneming. 
• Je vertaalt de plannen en ambities van de directie in een begroting met de benodigde heldere 

deelbegrotingen, en zorgt voor scherpe budgetbewaking met oog voor detail en de mensen in de 
organisatie. 

• De complexiteit van het evenement en de sub-evenementen brengt met zich mee dat je het jaar 
rond scherp bent en planningen en deadlines bewaakt, en voorts een aantal maanden per jaar 
bijna fulltime bezig bent met budgetteren en controlling van deelbegrotingen, met interne en 
externe communicatie met de vele budgethouders. De deelbegrotingen zijn communicerende 
vaten die zowel in detail als als geheel beheerd moeten worden. 

• Je stelt de algemene jaarbegroting en vierjarenbegroting op samen met de algemeen directeur 
• Controlling: budgetbewaking; zorgen dat budgetten worden opgesteld en bewaakt volgens 

vastgestelde werkwijze. 
• bewaakt en signaleert de kosten en liquiditeitsontwikkeling.  
• is verantwoordelijk voor de totstandkoming van financiële rapportages en verantwoordingen zoals 

overzichten van begroting, realisatie en de jaarrekening. 
• begeleidt externe accountants- en belastingdienstcontrole en onderhoudt zelfstandig de externe 

contacten op terrein van financiën.  
• zorgt voor het realiseren en actueel houden van uitrusting en inrichting van de financiële 

administratie.  
• zorgt voor de realisatie van personeels- en salarisadministratie en geeft leiding aan 

financieel/administratieve medewerkers.   
• Bijhouden overkoepelende begroting en deelbegrotingen beheerslasten en algemene 

activiteitenlasten. 
• Bewaking aangiftes VPB (in samenwerking met All Arts) en BTW (samen met boekhouder) 
• Opstellen diverse werkwijzen/draaiboeken bijv. budgetbeheer, reiskostenbeleid, honorariumhuis  
• Is budgetverantwoordelijk en geeft leiding aan en zorgt voor het goed functioneren van de 

financiële administratie. 
• Zorgen voor (sub)begrotingen voor gesubsidieerde projecten en afwikkeling ervan. 
• Zorgen dat benodigde subsidieverantwoordingen; zorgen dat de financiële administratie en de 

administratieve procedures voldoet aan de eisen van de subsidient. 
• Verantwoordelijk voor juiste en tijdige verwerking en betaling van alle inkoopfacturen en andere 

kosten 
• Je zorgt voor bijtijds en juist innen van alle inkomsten: recettes, subsidies, sponsoring en sales, 

doorberekende kosten, etc.  
• Is samen met de directeur verantwoordelijk voor financiële verantwoording van het hele 

evenement. 
 
Werkzaamheden: Beleid 
 
• Op basis van ambitie van de directie schrijf je alle plannen (meerjarenplannen, losse 

projectplannen, vierjarenplannen) en subsidieaanvragen. Dit betreft aanvragen van gemeente, 
provincie, rijk en Europese subsidies en daarnaast van diverse fondsen. Je bent proactief in 
fondsenwerving. 

• Bewaken algemene planning van aanvragen en verantwoordingen. Je haalt de benodigde 
informatie bij de afdelingen (marketing en finance). In nauw overleg met hen zorg je ervoor dat de 
informatie op juiste wijze gedocumenteerd cq gemonitord wordt. Day tot day communicatie met de 
diverse subsidiënten. 

• Je hebt contact met internationale bestuurders, kunstraden fondsen en partners op alle niveaus. 
• De complexiteit van het evenement en de sub-evenementen brengt met zich mee dat je het jaar 

rond scherp bent en planningen en deadlines bewaakt.. 
• Je assisteert en ondersteunt de directie bij coördinatie en uitvoering van de bestuurs- en 

beheerstaken en verzorgt de vergaderplanning.  



• Voor RvT, RvA en Mt-vergaderingen: agenda opstellen en stukken verzamelen, bewaken P&C 
cyclus, notulen samenvatten tot samenvatting voor medewerkers; notulen MT vergaderingen. 

• Bewaken H&R cyclus en loonhuis. 
• Zorgt voor het document en contractbeheer en stelt contracten op, c.q. toetst contracten op 

juistheid. 
• Geeft leiding aan medewerkers secretariaat, telefooncentrale, postverwerking.  
• Treedt zelfstandig extern namens de directie op als vertegenwoordiger van de instelling. 
 
Onderdeel van de functie is:  
Business manager ETEP 
Betrokken en/of zelf contactpersoon in alle zakelijke organisatorische, communicatie met de co-
organisers & ruim 100 aangesloten internationale festivals.  
Stelt planning op en bewaakt de agenda op hoofdlijnen. 

• contact export kantoren: twee jaarlijkse vergaderingen, rapportage kantoren etc. 
• beleggen en voorzitten ETEP meetings 
• contactpersoon Europese Commissie 

 
Business manager EBBA  

• Stelt planning op en bewaakt de agenda op hoofdlijnen. 
• contactpersoon Europese Commissie 

Als coördinator van deze twee grote Europese projecten EBBA en ETEP zorg je ervoor dat de 
projecten binnen de gestelde doelen worden uitgevoerd. Je stelt begrotingen en deelbegrotingen op, 
en zorgt ervoor dat deze budgetten bewaakt worden. Je stuurt de financiële administratie aan en 
verzorgt de benodigde financiële rapportages.  

 
We bieden een enerverende baan in de context van ons internationaal gerenommeerde evenement. 
Werk in een ambitieuze organisatie met medewerkers door heel Nederland en partners in binnen- en 
buitenland. We houden kantoor in Groningen en hebben een dependance in Amsterdam. 

Het soort dienstverband en aanvang dienstverband in overleg. Als Hoofs bedrijfsvoering of 
“Executive finance en policy manager” ben je lid van het management team. We baseren je 
beloning op de CAO. Het is een full time baan. 
Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of behoefte meer informatie mail dan naar: 
dago.houben@noorderslag.nl 
 
Als je geïnteresseerd bent in deze functie stuur dan je sollicitatie en CV voor 28 juni naar: 
dago.houben@noorderslag.nl 
 
Het heeft onze voorkeur 1 persoon te vinden voor deze functie maar deze functie wordt ook in twee 
losse delen aangeboden. Te weten Financieel manager en Beleidsmedewerker.  
Voor meer informatie hierover zie: https://www.eurosonic-noorderslag.nl 
 


