MEDEWERKER ADMINISTRATIE
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?
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?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marktconform salaris passend bij jouw kennis en ervaring;
40% korting bij een verblijf in een van onze hotels op basis van beschikbaarheid, hallo
weekendje Maastricht;
20% korting in onze restaurants;
Kennismaking van de hotels met gratis drankjes;
3- gangen diner bij eerste verlenging contract;
Collectieve zorgverzekering en pensioenregeling;
Reiskostenvergoeding, indien je meer dan 10 km van werk woont;
Wij vieren jouw verjaardag en jubileum (al vanaf 2.5 jaar);
Interne doorgroeimogelijkheden; dit jaar zijn al 15 medewerkers doorgegroeid binnen
Vondel Hotels;

•
•
•
•

Mogelijkheden om jezelf continue te blijven ontwikkelen door interne en externe
trainingsmogelijkheden;
Ieder jaar reiken we een employee van het jaar award uit, dus wie weet staat deze
volgend jaar bij jou op de kast;
Een uniform ontworpen door Claes Iversen (mits je in een van de hotels werkzaam bent
m.u.v. housekeeping);
Een werkplek omgeven door kunst, geschiedenis en reizigers ;)

MAKE IT HAPPEN
Wacht dan niet langer en solliciteer snel. Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@vondelhotels.com

