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Pay Systems faciliteert diverse betaalconcepten voor grootschalige evenementen en 

venues, zoals Ziggo Dome en GelreDome. Met een ervaren en gedreven team zijn we sinds 

begin jaren negentig betrokken bij concerten en festivals zoals Lowlands, Mysteryland, The 

Flying Dutch en Parookaville. Pay Systems is onlosmakelijk verbonden met de publiekshoreca 

en nauw betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van betaaltechnologie en 

netwerkverbindingen. Pay Systems is per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven: 

 

MEDEWERKER FINANCE 
 

Over ons 

Onze standplaats is Lochem. We vliegen, met name in de zomermaanden, uit naar 

verschillende evenementenlocaties in Nederland, België, Duitsland en Engeland. We zijn een 

team van 17 vaste collega’s en worden op piekmomenten bijgestaan door een tijdelijke 

crew van soms meer dan 100 collega’s.  

 

De functie 

Samen met je collega’s van de afdeling Finance ben je verantwoordelijk voor de tijdige, 

juiste en volledige verwerking van de financiële gegevens. Je hoofdtaken liggen op het 

gebied van de crediteurenadministratie. In deze functie heb je regelmatig contact met de 

projectmanagers van de diverse evenementen.  

 

• Je verwerkt de binnengekomen post en e-mail. 

• Je zorgt voor het coderen en inboeken van de inkoopfacturen. 

• Je zorgt voor de betaalbaarstelling van de inkoopfacturen 

• Je bewaakt de tijdige betaling van crediteuren 

• Je beantwoordt vragen over inkoopfacturen. 

• Je verzorgt de financiële verwerking van banken en kassen. 

• Je ondersteunt je collega’s met eventuele verder bijkomende werkzaamheden. 

  

Over jou 

Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau, met een relevante opleiding op het gebied van 

bedrijfsadministratie en voor deze functie relevante werkervaring.  

Je bent communicatief vaardig en kunt zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd werken.  

Ook ben je flexibel, met name in ons hoogseizoen (april tot en met september). 

Verder beschik je over een dienstverlenende instelling en een goed cijfermatig inzicht.  

Ervaring in het werken met een ERP-pakket is een pré. 

 

Praktisch 

Het betreft een parttime functie voor 16-20 uur per week, bij voorkeur verspreid over 4 dagen. 

 

Enthousiast? 

Herken jij jezelf in de bovenstaande vacature en wil je reageren?  

We zien je CV, begeleid door een goede motivatie, heel graag voor 22 februari 2018 tegemoet 

via e-mail: vacature@paysystems.nl. Gesprekken worden in de week erna gepland. 

Mocht je vooraf nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Linda Harkink via 085-

9022070.  

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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