
Financieel administratief medewerker  
 
‘Wij bezorgen onze klanten onvergetelijke ervaringen’ 
 
Ben je dol op cijfertjes en verlies je jezelf graag in stapels facturen? Vind je het interessant om structuur 
en perfectie aan te brengen in onze financiële administratie? Bruis je van de energie om mee te denken 
hoe zaken anders en nog beter kunnen? Lees dan vooral verder.  
 
Als financieel administratief medewerker kom je ons team versterken op het gebied een steeds groter 
groeiende stroom van facturen. Je gaat deze 1001 facturen van locaties/leveranciers controleren met 
het EHP-Online reserveringssysteem waarna je facturen gaat opstellen en inboeken voor onze vaste 
klanten en partnerships KPMG, Nationale Nederlanden, Henkel, Ymere, Nederlandse Loterij en vele 
andere bedrijven. Een evenzo belangrijke taak wordt het samenstellen van een onderdeel van ons 
verdienmodel: de commissiefacturen.  
 
Je bewaakt het facturatieproces en stuurt op dit gebied waar nodig de hospitality consultants aan 
samen met een mede-collega. Ons doel voor 2022 is het aanbrengen van structuur en perfectie in de 
financiële administratie. Je denkt oplossingsgericht en brengt waar nodig verbeteringen en 
veranderingen aan. Gewapend met een scherpe financiële blik bied je ondersteuning aan onze 
accountant.  
 
Je maakt deel uit van een enthousiast en professioneel team en krijgt veel ruimte voor eigen inbreng 
in een inspirerende, uitdagende en vooral dynamische werkomgeving. Je werkt mee aan onze 
ambitieuze toekomstplannen, verdere groei en ontwikkeling van beide bedrijven.  
 
Over Efficient Hotel Partner & Music Meeting Lounge  
Efficient Hotel Partner (EHP) bestaat sinds 1998 en is gespecialiseerd in het zoeken en boeken van 
hospitality diensten. EHP staat in de markt bekend om haar uitmuntende dienstverlening. Bij ons geen 
‘doe-het-zelf’ maar persoonlijk contact. Wij staan garant voor zorgeloos uitbesteden en bezorgen onze 
klanten onvergetelijke ervaringen. Ons team wordt gevormd door specialisten die allen hun sporen in 
de hotellerie, reis- en congresbranche ruimschoots verdiend hebben. In 2018 openden wij in hetzelfde 
pand onze eigen proeftuin op het gebied van hospitality: Music Meeting Lounge. Een unieke 
vergaderlocatie die in korte tijd al diverse prijzen, o.a. de Provincie Award in de wacht mocht slepen.  
 
Ons wensenlijstje voor de ideale kandidaat 

• Je bent dol op cijfertjes en rekenwerk en hebt financieel inzicht  

• Relevante werkervaring in financiële administratie, bij voorkeur voor een bedrijf in de 
hospitality sector, bijvoorbeeld een hotel of congrescentrum 

• Proactieve instelling, accuraat en oog voor detail 

• Kennis van Exact en/of implementatie van dit systeem is een pré  

• Kennis van Proactis en Coupa? Dat zou geweldig zijn!  

• Je bent bij voorkeur 32 uur beschikbaar.  
 
Wat hebben wij te bieden?  

• Een prachtig kantoor met veel daglicht in het gezellige Oude Dorp van Amstelveen  
(thuiswerkdagen zijn mogelijk) 

• Een doortastend en ambitieus team dat regelmatig in een lachbui schiet 

• Verantwoordelijkheid en autonoom werken 

• Een fijn salaris, 8% vakantiegeld, 25 vakantiedagen en reiskostenvergoeding 

• Flexibele werktijden/dagen, remote werken waar mogelijk 

• Regelmatig bitterballen of ander lekkers als we het nodig hebben.  



 
Startdatum: per direct 
 
Val jij als een blok voor deze baan? Waar wacht je nog op?  
Gelijk solliciteren? Mail ons waarom je interesse hebt en stuur je cv svp mee.  
Bellen of appen kan natuurlijk ook!  
 

Efficient Hotel Partner & Music Meeting Lounge 
Badlaan 1 BIS 
1182 JJ  AMSTELVEEN 
020-3452322  
 
Heb je vragen?  
Neem gerust direct contact op met Marianne Kuiper 
Mail naar marianne@hotelpartner.nl of bel 06-42121183. 
 
 
 

mailto:marianne@hotelpartner.nl

