
  

 
 
Accounting Stagiair(e) 
 
Heb jij de ambitie om na je studie de financiële kant op te gaan of eigen ondernemer te 

worden? Ben jij gek op cijfers, nauwkeurig, communicatief vaardig en gemotiveerd? Dan is de 

Accounting stage bij Vondel Hotels iets voor jou!   

Je houdt je op dagelijkse basis bezig met of ondersteunt bij de controle op omzetten, het 

inboeken, controleren en verzenden van facturen en betalingen, boeken van de bank, cost control, 

salarisadministratie, opmaken van de verlies & winstrekening, balans, btw aangiftes en andere 

voorkomende administratieve taken. Vondel Hotels investeert veel in automatisering, dus je leert 

werken met de nieuwste soft- en hardware. Daarnaast leer je bij Vondel Hotels de financiële 

administratie te verzorgen van meerdere B.V. ’s. 

 
Ben jij?   

 Gek van cijfers; 

 Enthousiast en heb je een proactieve houding;  

 Nauwkeurig en durf je kritisch naar zaken te kijken; 

 Een echte teamplayer, maar kun je ook zelfstandig aan de slag; 

 Communicatief vaardig;   

Dan is deze functie jou op het lijf geschreven!  

 

Naast een te gekke werkplek en marktconform salaris, bieden wij 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels;  

 Collectieve zorgverzekering;  

 Collectieve bedrijfsfitness;  

 Interne doorgroeimogelijkheden 

 Een geweldige werkplek in een modern kantoor in de Amsterdamse Houthavens;  

 

Meer informatie over je werkplek  

Vondel Hotels is een unieke collectie hotels, short stay appartementen, een prachtig bed & no breakfast 

en twee geweldige restaurants. In deze collectie is de hand van hotelier en eigenaar Arjen van den Hof 

altijd zichtbaar. Zijn werkwijze is even eenvoudig als fenomenaal. Hij versmelt krachtig interior design 

met een zelfgekozen collectie hedendaagse kunst, waarbij de historische karakteristieken van de 

panden zorgvuldig behouden blijven. Het servicekantoor, gelegen in de Houthavens van Amsterdam, 

ondersteunt de hotels met de afdelingen Accounting, Reserveringen, Groups & Events, Human 

Resources, Sales, Marketing & PR. In totaal zijn er zo’n 40 medewerkers op het service kantoor 

werkzaam.  


