
 

 

 

Accounting Trainee 

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!  

Vondel Hotels is een jonge en groeiende onderneming met unieke viersterren hotels in 

Amsterdam. De organisatie is dynamisch en heeft relatief korte lijnen, hierdoor ben je al gauw 

op beleidsmatig niveau betrokken. Het portfolio bestaat nu uit Hotel Vondel, Hotel Roemer, 

Hotel JL№76, de B&NB Herengracht, het recent geopende Hotel De Hallen met restaurant 

Remise47 en 7 shortstay appartementen op de Prinsengracht. Eind 2014 zal Hotel Roemer 

uitbreiden en zullen we appartementen openen bij Hotel de Hallen. Hier blijft het niet bij, want 

ook voor 2015 en 2016 liggen er grootse plannen klaar! 

Als Accounting Trainee ben je samen met het team verantwoordelijk voor de financiën van alle 

hotels en appartementen van Vondel Hotels. Je krijgt de kans om de volledige back office van 

meerdere hotels te leren kennen. Je houdt je op dagelijkse basis bezig met of ondersteunt bij de 

controle op omzetten en betalingen, cost control, salarisadministratie, balans, aangiftes etc. 

Vondel Hotels investeert veel in automatisering, dus je leert werken met de nieuwste soft- en 

hardware. Hierbij kun je denken aan automatische facturering en digitale urenregistratie. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde stagiaire, die affiniteit heeft met cijfers 

en de hotellerie. Je bent een echte teamplayer, maar kan daarnaast ook goed zelfstandig aan de 

slag. Je bent nauwkeurig, nieuwsgierig en durft kritisch naar zaken te kijken. Ook ben je 

communicatief vaardig (je beheerst de Nederlandse en Engelse taal zeer goed in woord en 

geschrift) en ondernemend. Goede computervaardigheden zijn gewenst. 

Herken jij jezelf in boven gesteld profiel en ben jij op zoek naar een leuke stage? Stuur dan je CV 

en motivatiebrief naar Jessica via jessica@vondelhotels.com.  
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