Ben jij toe aan de eerste serieuze stap in je carrière binnen een van de mooiste
horecagelegenheden in Nederland? Dan is dit de baan voor jou!
The Harbour Group/Horeca Groep Leiden is op zoek naar een:

Junior F&B-Controller (m/v)
The Harbour Group heeft twee vestigingen van The Harbour Club, een high-end
restaurantconcept in Amsterdam in Rotterdam met internationale allure, een sprankelende sfeer
en buitengewoon fantastisch eten. De Horeca Groep Leiden heeft vijf restaurants, ieder met zijn
eigen unieke sfeer en bijzondere ervaring.
Als Junior F&B-controller ben jij onder leiding van de financieel directeur verantwoordelijk voor
het controleren van alle food & beverage-geldstromen die voorkomen in de horecagelegenheden.
Verdere taken en verantwoordelijkheden zijn:







Analyseren van bestedingspatronen van consumenten;
Databeheer van diverse systemen o.a. Eijsink, Vectron en Smart Cuisine;
Het implementeren van financiële richtlijnen en procedures voortkomend uit het
F&B-jaarplan;
Rapporteren aan directie en restaurantmanagement o.a. op het gebied van brutomarge
p/product, mix-effecten, categorie-analyses, voorraadbeheer en promotie-effecten;
Initiëren van accounting model voor de afdeling “events” zodat er op omzet, facturatie
en brutomarge gestuurd kan worden;
Het opzetten van rapportages over de afname en brutomarge ontwikkeling per
leverancier ten behoeve van de jaargesprekken.

Heb jij:









Een hbo-studie in hotelmanagement of financiële richting afgerond (andere
studierichtingen zijn geen probleem als je door je ervaring kan laten zien dat je de
perfecte kandidaat bent);
Een super nauwkeurig inzicht en weet jij ook precies wanneer je deze moet
gebruiken;
Een accurate en zelfstandige werkwijze en heb jij de kunde om je rapportages zo
overzichtelijk en aantrekkelijk op te stellen, dat de ontvangende managers met smart
wachten op jouw mailtjes;
Een beschikbaarheid van 38 uur per week;
Excellerende vaardigheden in Excel;
En een passie voor de horeca?

Dan bieden wij jou:
Een leerzame omgeving waarin jij de eerste stap in je carrière kunt zetten in een prachtige
horecaomgeving met gerichte sturing, maar ook veel vrijheid om de werkzaamheden naar eigen
zeggen in te vullen. Je komt terecht in een team met hardwerkende mensen die serieus met het
werk omgaan, maar informeel met elkaar. Daarnaast zal je een brutosalaris verdienen van €2200
- €2500 per maand afhankelijk van jouw ervaring.
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Dan ontvangen wij graag jouw cv
en motivatiebrief. Stuur je reactie, gericht aan Jordi van der Geest, per mail naar
recruitment@theharbourclub.nl

