
 

 

 

 

Medewerker Debiteuren / Income Audit 

Ter uitbreiding van ons Accounting team zijn we op zoek naar een Medewerker Debiteuren / Income 

Audit. Ben jij bedreven in debiteurenbeheer of heb jij relevante werkervaring in een hotel? Vind jij het 

een uitdaging om alle debiteuren op tijd te laten betalen, afdrachten te laten kloppen en op procedures 

te waken? Dan is Vondel Hotels op zoek naar jou!  

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

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 shortstay appartementen op de 

Prinsengracht. Hier blijft het niet bij, want ook voor 2015 en 2016 liggen er grootse plannen klaar! 

Als Medewerker Debiteuren / Income Audit maak je deel uit van onze Accounting afdeling. Je werkt 

zelfstandig aan het beheren van de debiteurenadministratie en rapporteert aan de Financial 

Controller. In deze rol ben jij onder andere verantwoordelijk voor: 

 Inboeken, controleren en verzenden van facturen aan relaties; 

 Bewaken van debiteurenbetalingen; 

 Vragen van gasten en bedrijven beantwoorden die betrekking hebben op facturen en 

betalingen; 

 Income audit, het controleren van kasafdrachten, omzetten en transacties; 

 Opstellen en inboeken van diverse journaalposten; 

 Opstellen van diverse administratieve overzichten; 

 Verwerken en controleren van betalingen. 

Onze nieuwe collega heeft minimaal MBO denk- en werkniveau en minimaal één jaar werkervaring in 

een soortgelijke functie of relevante ervaring in de hotellerie (receptie, night audit). Een vereiste is dat 

je de Nederlandse taal uitstekend beheerst in woord en geschrift. Je werkt nauwkeurig – met oog voor 

detail – en hebt goede kennis van Excel. Kennis van Hotel Concepts en Accountview is een pre. Verder 

ben je communicatief zeer vaardig, analytisch en een echte teamplayer. 

We nodigen je van harte uit te reageren als je volledig voldoet aan de gestelde functie-eisen. Alleen 

dan zullen wij reageren op je sollicitatie. Solliciteren kan bij Boris Bolkovic via boris@vondelhotels.com.  
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