
Trias, Centrum voor de Kunsten zoekt een 
 

CONTROLLER (32-36 uur) 

 
Stichting Trias, Centrum voor de Kunsten in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zoekt per juni 
2021 een Controller voor 32-36 uur. De Controller is een professional met een financiële 
achtergrond en adviseert de directeur-bestuurder over het beleid op dit gebied. De nieuwe 
Controller versterkt het financiële beleid van Trias.  
 
Meer over Trias 
Bij Trias ontplooit de jeugd haar creatieve talent in alle kunstdisciplines zowel in het onderwijs als 
in de vrije tijd. Trias is een levendig en innovatief centrum voor de kunsten en presenteert zich 
nadrukkelijk midden in de gemeenschap. Verbindingen naar andere domeinen horen daarbij, zoals 
samenwerking met bibliotheek, welzijn en zorg. Trias kent een ambitieuze strategische visie voor 
de komende jaren en werkt projectmatig. De omzet van Trias is ruim 1,5 miljoen euro.  
 
Inhoud functie  
De Controller ontwikkelt en implementeert het financieel beleid van Trias; maakt de begroting(en) 
en jaarrekening; is verantwoordelijk voor de financiële (project)administratie; coördineert het 
budgetterings- en rapportageproces; zorgt voor consolidatie van financiële gegevens en verzorgt 
het liquiditeitsoverzicht, de managementrapportages. De Controller adviseert de directeur-
bestuurder over de financiering van Trias op korte en lange termijn. De Controller beoordeelt 
financiële risico’s en draagt bij aan het ondernemerschap van Trias. Trias werkt met Dynamics 365 
Business Central voor de financiële en klantadministratie. De Controller geeft leiding aan de 
administrateur en twee medewerkers klantadministratie. 
 
Wat vragen wij 

- Afgeronde financiële opleiding op HBO of universitair niveau.  
- Affiniteit met de non-profit sector en kunst en cultuur.   
- Vakkundig en ervaren financial met leidinggevende ervaring.  
- Werkervaring op het gebied van financial control en liefst ook business control.  
- Ervaring met Dynamics NAV of 365 Business Central is een pré.   
- Woonachtig in Zuid-Holland. 

 
Wij bieden 
Een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving. Een functie met ontwikkelings- en 
groeimogelijkheden. Een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een contract voor 
onbepaalde tijd. Vergoeding volgens de Cao-kunsteducatie schaal 12 (€3.451 - €5.027), met 
mogelijke uitloop naar schaal 13, afhankelijk van opleiding en ervaring. Mogelijkheid tot deels 
werken vanuit huis.  
 
Informatie 
Voor meer informatie over Trias: www.stichting-trias.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met 
Patty Jacobs, directeur-bestuurder: 06-12627899. Stuur een motivatiebrief met CV voor 17 april 
2021 aan sollicitatie@stichting-trias.nl o.v.v. Controller.  
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