Accounting Officer
Stel je voor; je bent op weg naar je werk. De zon schijnt en je zit lekker in je vel, klaar
voor een nieuwe dag. Je zet je fiets op slot of checked -uit in het OV en loopt regelrecht
naar je werk. Je stapt de officeden. i n, de geur van verse koffie komt je tegemoet en je
high-fi ved je collega’s op je nieuwe werkplek. Je startende carrière is een fantastische weg
ingeslagen.
Wij zijn Cityden Group. Ieder e dag opnieuw helpen we onze gasten het beste uit hun
verblijf te halen. Dit doen we door een praktische en fijne plek te creëren waar werk en
ontspanni ng op een sli mme manier in balans zijn. Cityden Group bestaat momenteel uit een
selectie van circa 250 s tudio’s & appartementen, verdeeld over elf locaties in en rond
Amsterdam. Hiermee zi jn we in korte tijd uitgegroeid tot één van de grootste en meest
succesvolle spelers van aparthotels i n Nederland. Daar zijn we best trots op. Cityden Group
is onderverdeeld in een drietal unieke service formules; Cityden Residences, Cityden The
Garden en Cityden Up. Hierover lees je meer op onze LinkedIn -pagina (link).
Wie zoeken wij?
In verband met de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een Accounting
Officer. Een unieke en veel zijdige job, waarbij je veel verantwoordelijkheden draagt binnen
de organisatie. In samenwerki ng met de Head of Finance, richt je de financiële stromen zo
optimaal mogelijk in. Daarnaast ondersteun je het team bij het maken van efficientieslagen
en zorg je voor de juiste check & balances van de verschillende aparthotels met allen hun
eigen administratie.
Tussen de bedrijven door word je opgeleid om de fijne kneepjes van het vak Financial
Management te leren, of jouw huidige ervaring op dit vlak te verbeteren. Jij bent in staat
de fi nanciële taken over te nemen bij afwezigheid van onze Head of Finance en maakt je
klaar om in de toekomst zel f als Financial Manager aan de slag te kunnen.
Je bent een energieke, representatieve teamplayer, die zin heeft om voor een
snelgroeiende ‘scale up’ op het gebied van appartementenhotels te werken. Jouw frisse kijk
op de business zorgt er mede voor dat ook de backoffice een professionalisatieslag maakt
om zo klaar te zijn voor de verdere groei van Cityden Group .
Even de bal ans opmaken; Herken je jezelf in het bovenstaande? Lees dan vooral verder!

Algemene taak- en kernfunctie
•

Verantwoordelijk voor het verwerken en optimaliseren van de geldstromen van
Cityden Group en haar dochterondernemingen en ondersteuning biedt bij dagelijkse
financiële taken.

Primaire verantwoordelijken
•
•
•
•
•

Debiteuren en Crediteuren behe er
Financiële controle van de verschillende vestigingen
Maandsl uitingen
Ondersteunen bij de totstandkoming van de maandelijkse P&L
Optimalisatie van de fi nanciële administratie

Dit ben jij
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt opleiding HBO; bij voorkeur Bedrijfseconomie of HEAO
Representatief en doorgaans vrolijk en optimistisch
Flexibel – geen dag is hetzelfde, zelfs niet op een hoofdkantoor
Sterk en i nitiatiefrijk met doorzettingsvermogen die gewend is om zelfstandig te
werken
Je bent leergierig, een tikkeltje eigenwijs en hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Hebt kennis van Mi crosoft -Office; Excel, Word en PowerPoint
Je bent 4 à 5 werkdagen per week beschikbaar

Wat bieden wij
•
•
•
•

Een snelgroeiend, jong en dynamisch bedrijf , waar je volop de ruimte krijgt om je te
ontwikkelen en je netwerk uit te breiden
Een goed salaris met passende bonus
Bij Cityden Group zijn we niet vies van een feestje. Op de planning staan ieder jaar
diverse teamuitjes (ook naar het buitenland) en borrels
Ruimte voor persoonlijke ontwi kkeling en groeimogelijkheden binnen de organisatie

Kan je niet wachten?
Zo horen we het graag! Stuur je CV met kort motivatie naar Robert Spijkerman , (Head of
Finance & HR) via robert@cityden.com en we nemen zo snel mogelijk contact met je op !

