Een plek om je
toekomst vorm te
geven.

Rozet is een dynamische
organisatie en is er voor
alle inwoners van Arnhem
en omgeving. Voor
inwoners met verschillende
achtergronden, leeftijden
en interesses. Als
partner van de stad op
maatschappelijk vlak,
willen we persoonlijke
ontwikkeling voor iedereen
mogelijk maken. Dit
doen we met taal, kunst
en erfgoed. Jaarlijks
bereiken we ruim 1 miljoen
bezoekers en dagelijks zijn
onze 140 medewerkers,
300 vrijwilligers
en ruim honderd
samenwerkingspartners
actief voor Arnhem.

Finance is onderdeel van team Staf en dit team heeft als rol het monitoren, adviseren
en ondersteunen van de operationele organisatie. Hiertoe zijn de laatste jaren nieuwe
processen en systemen geïmplementeerd waarbij de nadruk nu ligt op verdere uitwerking en
optimalisatie. Vanuit deze rol zoekt Rozet een:

Stagiair team Finance
GEZOCHT
Binnen de afdeling Finance vinden er continu veranderingen en verbeteringen plaats op procesmatig
gebied. Om dit systeem optimaal te laten werken moeten processen worden beschreven en/of (her)
beoordeeld en aangepast aan de actualiteit. Je gaat je richten op het vastleggen van bestaandeen toekomstige werkprocessen voor de interne organisatie. Je stelt aanbevelingen op voor de
optimalisatie van bedrijfsprocessen.
Jij krijgt energie van het in kaart brengen van processen en het verbeteren hiervan. Door jouw
enthousiasme en energie weet je vorm en inhoud te geven aan onze interne beheersing en je
beschikt over het volgende profiel:
DNA
• HBO niveau;
• Resultaatgericht;
• Enige kennis van Afas of bereidheid deze kennis tot je te nemen;
• Accuraat;
• Flexibele houding.
BELONING
Wij bieden onze stagiairs een stagevergoeding van 225 euro per maand op basis van 36 uur. We
bieden je een leuke werkomgeving en een gratis bibliotheekpas gedurende jouw stage.
REACTIE
Wil je meer weten over deze functie of ben jij de persoon die wij zoeken? Voor meer informatie kun
je per e-mail contact opnemen met Hans van Loenen. Hij is bereikbaar op hans.vanloenen@rozet.nl.
Jouw reactie stuur je voor 5 september aanstaande naar vacatures@rozet.nl. Wij kijken uit naar je
reactie! Gesprekken hebben wij gepland in de derde week van september.

