Het Commissariaat voor de Media zoekt een Medewerker financiën
Ben jij nauwkeurig en heb je een uitstekend financieel inzicht? Kun je goed zelfstandig
werken en neem je de ruimte om pro-actief verbeteringen aan te dragen? Dan zoekt het
Commissariaat voor de Media in Hilversum jou!
Het Commissariaat voor de Media is een kleine toezichthouder. Onze organisatie is in
ontwikkeling en wij staan open voor verbeteringen en een frisse blik.
Bij het Commissariaat zetten zo’n 50 professionals zich dagelijks in voor onafhankelijk
toezicht op de audiovisuele mediasector.

Wat is je uitdaging als Medewerker financiën?
Als medewerker financiën ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiële
werkzaamheden binnen het Commissariaat voor de Media. Aan de ene kant werk je mee
aan de begroting en de jaarrekening en verricht je analyses en stel je rapportages op.
Daarnaast voer je ook de debiteuren- en crediteurenadministratie uit en adviseer je over
procesverbeteringen. Voor deze functie zoeken wij een nauwkeurige en planmatige collega
die in staat is om helder te communiceren en verbinding te maken met zijn of haar omgeving.
Je verricht de volgende werkzaamheden:
- Je verzamelt, ordent, controleert en voert gegevens in
- Je stelt de begroting, de jaarrekening en diverse analyses, overzichten en
rapportages op
- Je treedt op als eerste aanspreekpunt voor de accountant
- Je verzorgt, controleert en geeft uitleg over managementinformatie
- Je signaleert afwijkingen m.b.t. de naleving van administratieve voorschriften en
richtlijnen
- Je stelt factuuropdrachten/memoriaalboekingen/nacalculaties op
- Je zorgt voor de bevoorschotting van de publieke media-instellingen uit de AMR
en stemt hierover af met betrokken partijen
- Je voert de debiteuren- en crediteurenadministratie uit
- Je verwerkt budgetverdelingen
- Je voert controles/inventarisaties uit met betrekking tot de activa
- Je adviseert over de inrichting van de administratieve processen
De Medewerker financiën is werkzaam op de afdeling Risicomanagement en bedrijfsvoering.
Je rapporteert aan de Manager Risk en Control.
Wat zijn de functie-eisen?
- Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau
- Je hebt minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring
- Je kunt goed zelfstandig werken en je neemt de ruimte om proactief verbeteringen
aan te dragen
- Je bent nauwkeurig en hebt een uitstekend cijfermatig inzicht
- Je bent makkelijk benaderbaar en communiceert helder
- Je hebt kennis van de systemen (exact globe, AFAS profit) waarmee wij werken

Wat bieden wij je aan?
- Het aantal werkuren is minimaal 32. Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden
- Goede arbeidsvoorwaarden. Het salaris voor een werkweek van 36 uur bedraagt
minimaal €2.750 en maximaal €3.885 bruto per maand (schaal 9 BBRA), exclusief
8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
- Een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
- Een prettige werkplek in een modern gebouw vlak naast het Mediapark in Hilversum,
goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto

Bedrijfsprofiel – waar ga je werken?
Het Commissariaat beschermt de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van
het media-aanbod op televisie, radio en online, en maakt zich zowel op nationaal als op
Europees niveau sterk voor de informatievrijheid.
Het Commissariaat houdt toezicht op de naleving van de Mediawet door de publieke
mediadiensten in Nederland (landelijk, regionaal en lokaal), de in Nederland
gevestigde commerciële zenders (zoals NET5, SBS6 en Veronica) en mediadiensten op
aanvraag (zoals Netflix) en op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs. Het
Commissariaat neemt zijn besluiten onafhankelijk en wordt geleid door een college van drie
leden.
Voor meer informatie: www.cvdm.nl

Wil jij het Commissariaat voor de Media komen versterken?
Stuur dan jouw cv en motivatie naar werken@cvdm.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie
Medewerker financiën’.
De sollicitatieprocedure bestaat in ieder geval uit twee gesprekken met de manager, HR en
een aantal medewerkers van het Commissariaat. Bij geschiktheid, vindt er tot slot een
arbeidsvoorwaardengesprek plaats.
Met vragen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met: Paul Cornelisse,
Manager Risk & Control, via telefoonnummer 035 773 77 75.
Voor informatie over de sollicitatieprocedure, kan je contact opnemen met: Madelon
Brecheisen, HR Adviseur, via telefoonnummer 035 773 77 83.

