
 

 

 

 

MEDEWERKER ADMINISTRATIE (ACCOUNTING) | 

FULLTIME 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een jonge, dynamische en groeiende 

organisatie? Ben jij gek op cijfers, nauwkeurig, communicatief vaardig en gemotiveerd?  

Ben jij een echte teamplayer? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Als Medewerker Administratie ben je samen met het Accounting Team 

verantwoordelijk voor de financiën van alle hotels, restaurants en appartementen van 

Vondel Hotels. Vondel Hotels investeert veel in automatisering, dus je leert werken met 

de nieuwste soft- en hardware. Hieronder valt onder andere het digitaal verwerken van 

inkoopfacturen. Je houdt je op dagelijkse basis verder bezig met: 

 

 Controleren van de omzetten en betalingen (income audit) 

 Controleren en versturen van debiteurenposten 

 Inboeken van facturen en declaraties 

 Voorbereiden van betalingen 

 Boeken van banktransacties 

 Inboeken van diverse journaalposten 

 Opstellen van diverse administratieve overzichten 

 Ondersteunen van de Accounting Manager  

 

WIE ZOEKEN WIJ? 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde collega, die affiniteit heeft met 

cijfers en de hotellerie. Deze positie is onder andere geschikt voor een net afgestudeerde 

(hotelschool) student, maar ook iemand met Hotel Receptie ervaring. Ervaring in de 

horeca en affiniteit met de horeca zijn een absolute pré. Je bent een echte teamplayer, 

maar kan daarnaast ook goed zelfstandig aan de slag. Je bent nauwkeurig, nieuwsgierig 

en durft kritisch en met een frisse blik naar zaken te kijken. Ook ben je communicatief 

vaardig, je beheerst de Nederlandse en Engelse taal zeer goed in woord en geschrift. 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU?   

Naast een te gekke werkplek en een marktconform (horeca cao) salaris, bieden wij; 

 Interne doorgroeimogelijkheden  

 Interne en externe trainingen 

 Korting in alle hotels en restaurants van Vondel Hotels 

 Jaarlijkse personeelsfeesten en sportevenementen  

 Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling 

 Collectieve bedrijfsfitness  

 Reiskostenvergoeding indien je meer dan 10 km van het werk woont 

 Een geweldige werkplek in de Amsterdamse Houthavens omgeven door kunst 

 



 

 

 

Daarnaast vieren wij 

 Jouw verjaardag! 

 Al een jubileum vanaf 2,5 jaar 

 Elk jaar een employee award per hotel en het Service Kantoor 

 Nieuwe hotel openingen; Vondel Hotels groeit hard! 

 

MEER INFORMATIE OVER JE WERKPLEK  
Vondel Hotels is een unieke collectie 4* hotels, short stay appartementen en 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. Voeg daar de perfecte 

service door toegewijd personeel aan toe en het succes van dit exclusieve collectief is 

verklaard. Vondel Hotels is als een tweede thuis voor zowel zakelijke als leisure gasten. 

Het portfolio bestaat momenteel uit: Hotel Roemer, Hotel JL Nº 76, Hotel De Hallen, 

Remise47, Hotel Monastère, Café Louis, Hotel Mercier, ONS HUIS, Hotel van de Vijsel, 

Café WOODZ, Hotel Pontsteiger, Café Pontsteiger, Apartments Prinsengracht, 

 In januari  

2020 zal Hotel MAI Amsterdam worden geopend.  

 

MAKE IT HAPPEN 

Wil jij deel worden van een jong en ambitieus team? Dan is werken bij Vondel Hotels 

iets voor jou! Wacht dan niet langer en solliciteer snel. 

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 


