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Critical Mass ontwikkelt interactieve tentoonstellingen, multimediale installaties, films en games die ogen 

openen en mensen laten reflecteren op hun eigen houding en gedrag. Zo krijgen we gesprekken op gang en 

activeren we mensen om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving. Dit doen we op zoveel mogelijk 

plekken in de samenleving: binnen het onderwijs, in musea, voor gemeenten en in de zakelijke markt. 

 
Vacature: 

 

Zakelijk medewerker (X/V/M) 
0,6 fte (op basis van een 36-urige werkweek) 

 

Critical Mass bestaat uit een klein maar hecht team op kantoor en een grote, brede schil van trainers/ 

gespreksleiders en ontwikkelaars daaromheen. Als aanvulling op ons kantoorteam zijn we per direct op zoek naar 

een energieke collega die past bij een persoonlijke en betrokken organisatie waar inzet en eigen initiatief op prijs 
wordt gesteld. Je hebt een dienstverlenende en klantgerichte instelling en werkt secuur. Je hebt affiniteit met 

cijfers en planningen en weet overzicht te houden en prioriteiten te stellen. 

 

Als zakelijk medewerker… 

# Ben je verantwoordelijk voor het opstellen, beheren en controleren van de werk- en projectbegrotingen 

en targets binnen de kaders van de jaarbegroting.  

# Draag je samen met een boekhouder zorg voor een gedegen administratie (CASH)  

# Ben je, samen met de directie, verantwoordelijk voor het opstellen van contracten met opdrachtgevers 

en samenwerkingspartners en zorg je voor een juiste terugkoppeling aan financierende partijen.  

# Ondersteun je de projectleiders bij de acquisitie van de lopende projecten.   

# Stel je offertes op en bewaak je de financiële en productionele afspraken met de opdrachtgevers. 
# Ben je verantwoordelijk voor het inplannen van trainers/gespreksleiders en acteurs.   

# Ben je verantwoordelijk voor een aantal office-management taken. 

 

Jouw profiel 

Wij zoeken een collega die ervaren is in het opstellen van begrotingen en thuis is in het beheren van een 

administratie en het implementeren van financiële processen. Je ziet het realiseren van onze financiële doelen en 

de acquisitie voor onze projecten als leuke uitdaging. Je bent communicatief vaardig en kan makkelijk schakelen 

tussen verschillende partijen.   

 

# Je hebt minimaal mbo (niveau 4) werk- en denkniveau. 

# Je hebt ervaring met het opstellen en beheren van (complexe) begrotingen, en het voeren van een 
degelijke administratie. 

# Je beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. 

# Je bent energiek, assertief, flexibel, stressbestendig en klantgericht.  

# Je werkt zelfstandig en gestructureerd. 

#  Saleservaring binnen de zakelijke markt en/of het onderwijs is een pré. 

#  Je identificeert je met onze missie om te werken aan een inclusieve samenleving. 
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Wij bieden: 

# Een contract van 0,6 fte (op basis van een 36-urige werkweek) voor een periode van 12 maanden, 

met mogelijkheid tot verlenging en een proefperiode van een maand. 
# Een salarisindicatie tussen de € 2.261 en € 2.754 (op basis van 36-urige werkweek), afhankelijk van 

opleiding en werkervaring excl. vakantietoeslag. 
# Een persoonlijk loopbaanbudget, om je binnen je functie verder te ontwikkelen. 

# Een baan met concrete maatschappelijke impact en veel ruimte voor eigen initiatief. 

# Een kantoor midden in het hartje van Utrecht en betrokken, gedreven collega’s. 

# Een laptop, waarmee je op flexibele werkplekken kunt werken. 

 

Meer informatie en reacties: 

We willen met ons team een afspiegeling van de samenleving zijn, waarbinnen verschillende perspectieven en 
achtergronden vertegenwoordigd zijn. Vanwege de belangrijke thema’s en de complexe vraagstukken waar we 

op werken met uiteenlopende doelgroepen, zoeken we (maatschappij)kritisch talent dat verschillende 

perspectieven met zich meebrengt.  

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie mail dan vóór maandag 1 februari 2021 je CV en brief – of een andere 

passende vorm- naar info@criticalmass.nl o.v.v. “vacature zakelijk medewerker”.  Voor vragen over de vacature of 

over de organisatie kun je mailen met Karen Retera (directeur) via karen@criticalmass.nl 

 

 

 

 


