Vacature
Administratie & boekhouding
16-32 uur per week
Koffie, brood en cijfers! Als administratief medewerker
van de Veldkeuken zit je er op ons kantoor boven de
bakkerij warmpjes bij, met de geur van vers brood en
heerlijke espresso of cappuccino. Voor het restaurant,
de landgoedwinkel en de bakkerij van de Veldkeuken
zoeken we een administratieve duizendpoot. Welke
cijfervreter komt op ons kantoor de balans opmaken,
factureren en boekhouden? En misschien weet jij met
je cijfertalent de radartjes van de Veldkeuken wel extra
soepel te laten draaien.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Het verwerken van inkoopfacturen, bankboekingen en kasstaten
Interne verrekeningen en doorbelastingen
Debiteuren- en crediteurencontroles
Balanscontroles in het kader van periode- en jaarafsluitingen

•

Opstellen van de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting;
Aanleveren van management rapportages (periodiek en ad-hoc);

•

•
•
•
•

Voorbereiden van de jaarlijkse accountantscontrole;
Telefoon beantwoorden met algemene informatie
bakkerijbestellingen en vragen van winkels doorgeven;
verzorgen van de uitgaande post (inpakken, frankeren e.d.)

Eventueel zijn taken uit te breiden met webshopbeheer en HR werkzaamheden

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent goedgemutst en communicatief
Je hebt een afgeronde MBO opleiding in financiële richting
Je hebt 2 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Uitstekende kennis van Excel
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Engels is een pré
Je bent praktisch en werkt zelfstandig en je neemt gemakkelijk initiatief
Je lost graag problemen op en je zoekt, waar nodig, contact voor overleg.
Je bent in staat om prioriteiten te stellen

Dit bieden we:
•
•
•
•
•

16-32 uur per week, verdeeld over 3-5 dagen;
salaris passend bij je ervaring en functie;
Werkplek op een prachtig landgoed,
Een zelfstandige functie in een divers team met
fijne collega’s;
Goede koffie, vers brood en een gezonde lunch

Reageren:
Stuur een motivatie met CV naar info@veldkeuken.nl
t.a.v. René van der Veer of kom even langs!
Bellen kan op doordeweekse dagen: 030-2542463

