
 

EBB Music - Van Hallstraat 52 -1051 HH Amsterdam -  020-6279518 - ebbmusic.eu  

Vacature - Medewerker Financiën - 24  uur per week per 1 december 2022.                  
EBB Music is een ambi?eus management en boekingskantoor dat is geves?gd in Amsterdam. 
We richten ons (voornamelijk) op genres als tropicalia, elektronische muziek, jazz en 
psychedelische sounds. Als agency ligt onze focus op Europa waar we in alle landen ac?ef 
zijn als agent, maar we verwelkomen ook graag acts van over de hele wereld voor shows in 
Nederlandse venues en op fes?vals. We werken intensief samen  met onze ar?esten aan het 
succes van hun carrière. Muzikaal vertegenwoordigen we de underground-kant van de 
mainstream (of zo je wilt, de mainstream kant van de underground). 

Ter versterking van ons team zoeken wij op dit moment een medewerker financiën. 
Diversiteit en inclusie staan bij ons hoog in het vaandel, iedereen is welkom te reageren. 

Taakomschrijving 
Je bent de betrouwbare backbone van de organisa?e. Je werkt samen met de boekers, 
managers en produc?e-afdeling van het bedrijf aan de zakelijke aSandeling van de shows 
van EBB Music en bent mede verantwoordelijke voor de financiën. 
Je werkt zelfstandig, kunt verbanden leggen, je werkt probleemgeoriënteerd en laat je niet 
opjagen. Je taken bestaan onder andere uit: 

● Overzicht houden over de inkomende en uitgaande geldstromen 
● Verwerken van alle administra?e (inkoop & verkoop) in ons boekhoudprogramma 

(Exact Online) 
● Samen met het hoofd financiën maken en versturen van facturen voor de shows die 

onze ar?esten spelen 
● Voorbereiden van belas?ngaangi[en en jaarrekening in samenwerking met ons 

externe administra?ekantoor.  
● Zorg dragen voor een gedeelte office management, op gebied van verzekeringen en 

de aanschaf van kantoorar?kelen.  



Wie ben jij?   

● Een nauwkeurige werkhouding en affiniteit met cijfers. 
● goede communica?eve vaardigheden in Nederlands en Engels mondeling en 

schri[elijk. 
● goede kennis en ervaring  met MS Office (Excel en word). 
● Kennis van (of bereidheid om te leren werken met) Exact Online. 
● Een flexibele instelling, een proac?eve houding en een prebge persoonlijkheid. 
● Je bent gek op muziek en je platenkast is net zo eclec?sch als ons roster. 
● Je wilt graag leren. 
● HBO werk en denkniveau.   

Wat bieden wij?  

● 24 uurs func?e binnen de muziekindustrie. 
● Een gezellig, hardwerkend team en een leuke, ongedwongen werkplek waar je veel 

ervaring op kunt doen. 
● Persoonlijke begeleiding door de andere teamleden. 
● Een werkomgeving waar het uitspreken van ambi?es ondersteund en aangemoedigd 

wordt. 
● Een mooi startsalaris en ontwikkelplan rich?ng toekomst.  

Het s?muleren van diversiteit in brede zin (denkbeelden, cultuur, gender, seksuele voorkeur,) 
is een belangrijk speerpunt voor EBB Music. We bouwen daarom aan een evenwich?g 
samengesteld personeelsbestand en we hebben jou daarbij nodig.  

Prak@sch:  

Reageren kan tot en met 25 September 2022  ter afen?e van Ronald Keizer, Jerome 
Williams & Jeroen van den Bogert via info@ebbmusic.eu  

voor meer informa?e bel ?jdens kantooruren met: 020-6279518 (en vraag naar Jeroen van 
den Bogert, Ronald Keizer of Jerome Williams).   

aanvang per 1 december 2022 (in overleg)  

24 uur per week  

standplaats Amsterdam  

EBB Music volgt de CAO poppodia waar mogelijk. 


