
 

De functie: 
In deze functie draag je zorg voor de financiële 

klantrapportages van uitgevoerde projecten en 

ondersteun je projectmanagers bij het beheersen 

van de begrotingen. Je beoordeelt deze op 

juistheid en volledigheid en duidt de kritieke 

deadlines.  

 

Je werkt nauw samen met de projectmanagers en 

vervult een centrale rol in de realisatie van alle 

projecten. Je draagt daarnaast bij aan de 

maandcijfers en andere periodieke overzichten.  

 

Werken bij Pay Systems betekent: 
• Uitdaging en verantwoordelijkheid. 

• Onderdeel zijn van de terugkeer van grote 

festivals en concerten.   

• Flexibele werktijden: piekdrukte in de    

zomermaanden, ruimte in het najaar en de 

winter.  

• Het betreft een functie voor 12 maanden, 

met intentie tot verlenging. 

• Op termijn gedeeltelijk thuiswerken is 

bespreekbaar. 

Over jou: 
• Je voelt je comfortabel in de rol van 

vraagbaak, deadlinebewaker en steller van 

kritische vragen. 

• Je hebt oog voor details en een goed 

cijfermatig inzicht. 

• Je werkt en denkt op HBO-niveau en bent 

zeer vertrouwd met Excel.  

• Je bent flexibel en gedijt goed in een 

werkomgeving die zich niet altijd laat 

voorspellen. 

• Affiniteit met festivals en concerten is een 

pré. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en 

eigen vervoer.  

 

Over ons: 
Onze standplaats is Lochem. We vliegen, met 

name in de zomermaanden, uit naar verschillende 

evenementenlocaties in Nederland, België en 

Duitsland. De werksfeer is informeel, de lijnen zijn 

kort en het team hecht. Voor meer informatie over 

de vacature kun je contact opnemen met Linda 

Harkink | 06 15 94 71 20.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pay Systems faciliteert diverse betaaloplossingen voor grootschalige evenementen zoals 

Lowlands, Mysteryland en Parookaville. Met een gedreven team zijn we sinds begin jaren 

negentig jaarlijks verantwoordelijk voor het betaalsysteem op ruim 200 evenementen.  

 

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 zelfstandige en nauwkeurige: 

 

 

VACATURE 

FINANCIEEL PROJECTMANAGER 
32 - 40 uur  

 


