
 

 

                      

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FINANCIEEL MEDEWERKER                                 
(PARTTIME/FULLTIME) 

Wil jij jouw talenten inzetten op het gebied 
van financiële administratie en tegelijkertijd leren over 
eten, wijn en gastvrijheid? Caron Group heeft de 
perfecte baan voor je! 

Bij ons zet je jouw kennis in om onze operationele 
processen te monitoren, corrigeren en verbeteren. Wij 
zijn een jong bedrijf met 4 restaurants in 
Amsterdam. Bij Café Caron (*Michelin Bib Gourmand), 
Petit Caron, Cantine de Caron en De Gouden Reael 
draait het allemaal om goed eten, heerlijke wijnen en 
een fantastische service. In elk restaurant vind je een 
eigen dynamiek, publiek en teams.  

Als collega in ons familiebedrijf werk je in een 
enthousiast en hecht team waarin goed wordt 
samengewerkt en waar je je direct thuis kan voelen. Je 
biedt ondersteuning aan het management van alle 
zaken evenals het samenwerken met de partners. Met 
120 collega’s op de vloer en in de keuken is elke dag 
uniek en is het de taak van het kantoorteam om alle 
randzaken perfect te regelen. 

We dagen je uit om het maximale uit je talenten te 
halen.  

DE  FUNCTIE 

Als financieel medewerker ondersteun je het 
kantoorteam op gebied van alle financiële zaken. Je 
verwerkt facturen en boekt inkomende facturen op de 
juiste posten. Daarnaast verzorg je het betalingsverkeer 
en hou je kasadministratie bij.  
Wekelijks presenteer je de cijfers op het gebied van 
omzet en kosten en bespreek je deze met het 
management. Je doet bestellingen voor de verschillende 
zaken en beheert de lopende rekeningen.  
 
Je bent een allround collega die meedenkt over het 
verbeteren van processen en die nieuwsgierig is naar 
het verhaal achter onze cijfers. 
 
Deze functie is parttime maar fulltime is mogelijk. 

WIE JIJ BENT 

! Je hebt een pro-actieve houding en een ‘Get 
Things Done’ mentaliteit 

 
! Je bent gek op wijn en eten 

 
! Je kan goed in teamverband werken 

 
! Je hebt feeling voor cijfers 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ ZOEKEN IEMAND DIE:  

• Zelfstandig kan werken en hier zelfverzekerd in is. Wij 
werken voornamelijk zelfstandig in onze functies, maar 
uiteraard overleggen wij met elkaar en werken wij samen 
waar nodig. Met ieders talenten vormen wij samen een 
sterk kantoorteam. 

• Een collega met een goede beheersing van de 
Nederlandse en Engelse taal en communicatief vaardig is. 
Wij zijn een meertalige organisatie. Op kantoor spreken wij 
onderling Nederlands maar sommige communicatie 
verloopt in het Engels, zowel telefonisch, als per email. 

• Iemand met HBO of WO werk & denk niveau en een 
passende financiële opleiding. 

• Een collega die beschikt over boekhoudkundige kennis, 
ervaring heeft met opstellen van rapportages en 
voorbereidende werkzaamheden voor periode afsluitingen 
en het opstellen van de jaarrekening. 

• Ervaring heeft met boekhoudkundige programma’s zoals 
Asperion. 

• Een collega die in het team past en niet in hokjes denkt. 

ENTHOUSIAST? 
SOLLICITEER NU 

Stuur meteen je CV en motivatie naar 
julian@restaurantscaron.nl 

JIJ KRIJGT 

Voor jouw harde werk ontvang je van ons: 

• De mogelijkheid om je uren flexibel in te delen, er is 1 
vaste kantoordag en daarnaast is het mogelijk vanaf huis 
of op kantoor te werken. 

• Een fijne werksfeer in een gezellig, jong team!  

• De ruimte om jezelf te ontwikkelen op het gebied 
finance controlling en organisatie processen 

• Een goede pensioenregeling vanaf 21 jaar  

• 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband  

• Leuke extraatjes, zoals een personeelskorting  

• Gezellige borrels met je collega’s  

• Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf  

• Een marktconform salaris, €2500 - €3000 bruto per 
maand afhankelijk van het aantal werkdagen 

 


