Vacature (Junior) Financial Controller
Ben jij gedreven, energierijk en inspiratievol? Heb je passie voor cijfers en het
analyseren/verbeteren van processen? Haal jij hier je voldoening uit? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor onze afdeling administratie zijn wij op zoek naar een verantwoordelijke en
accurate collega.
In de functie van (Junior) Financial Controller ben je verantwoordelijk voor de volledige
administratieve afhandeling van Hotel Haarhuis. Je werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het:
- Opstellen, controleren en verwerken van kasbetalingen en bankafschriften
- Controleren van kasrapporten
- Debiteuren- en crediteurenbeheer
- Controleren, inboeken en betalen van inkoopfacturen
- Opstellen van facturen
- Opstellen van financiële aansluitingen op gebied van omzet en salarissen
- Uitvoeren van archiveringswerkzaamheden
- Opstellen van financiële rapportages
- Ondersteuning bieden aan de directie en het managementteam
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar iemand die voldoet aan het volgende profiel:
- In het bezit van een afgeronde MBO+ opleiding op financieel/administratief gebied
- Je hebt een HBO werk-denkniveau
- Minimaal 2 jaar werkervaring als financieel medewerk(st)er
- Ervaring met hotelsystemen is een pré (Twinfield, Accountview en Exact)
- Ruime kennis van Office (Outlook, Word en Excel)
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift
- Je bent punctueel, accuraat, communicatief vaardig, werkt gestructureerd en nauwkeurig
- Je kunt zelfstandig aan de slag
- Je bent resultaatgericht, flexibel, pro actief en stressbestendig
- Je bent een ambitieuze teamplayer
Wat bieden wij?
- Een dynamische werkomgeving
- Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een maand proeftijd
- Voldoende ruimte om te groeien d.m.v. bijvoorbeeld cursussen
- Fulltime functie
- Een passend salaris en rooster gebaseerd op de horeca-cao
- 25 vakantiedagen op jaarbasis (fulltime)
- Deelname aan pensioenfonds Horeca & Catering
- Aantrekkelijke personeelsvoordelen
Ben je enthousiast over deze functie en voldoe je aan alle bovenstaande eisen? Solliciteer dan
door je CV en motivatiebrief te sturen naar sollicitatie@hotelhaarhuis.nl t.a.v. dhr. W. Dekker.
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