
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allround administratief medewerker 
Voor 16 uur per week 

Keizer Culinair is een huiselijke maar tegelijkertijd ook de grootste kookschool van Nederland. We 

organiseren uiteenlopende kookworkshops, kookcursussen en andere (culinaire) activiteiten op zes 

toplocaties in het land. Zowel zakelijke als particuliere gasten dagen we uit in onze keuken door ze 

bijvoorbeeld zelf een pasta te laten draaien (Puur Piemonte), een bearnaisesaus te laten maken 

(Paris Bistro) of makreel te laten roken (Puur Hollands). Ons hoofdkantoor is gevestigd in hartje 

Jordaan.  

 
Functieomschrijving 
We zoeken een administratief medewerker die graag zeer uiteenlopende administratieve taken  

verricht. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de financiële administratie, je verzorgt de 

personeelsadministratie en je hebt een aantal kantoorwerkzaamheden in je takenpakket. Je werkt 

nauw samen met jouw (sales)collega’s op het hoofdkantoor maar ook met de vestigingsmanagers in 

de regio. Het betreft een functie voor 16 uur per week. Deze kan vervuld worden in 2 dagen maar 

ook 4 halve dagen werken is mogelijk.  
 

Verantwoordelijkheden 

Financiële administratie: 

• Aanleveren facturen in Basecone 

• Controleren facturen 

• Bijhouden e-mails omtrent administratie 

• Kijken naar mogelijke kostenbesparingen 

• Debiteuren nabellen indien te laat betaald 

• Cadeaubonadministratie 

• Workshopadministratie 

Personeelsadministratie: 

• Vacatures uitzetten en sollicitanten inplannen/nabellen 

• Maandelijkse salarisadministratie 

• Controleren declaraties en facturen personeel 

• Contracten opstellen en verlengen 

• Bijhouden ziektedagen en vrije dagen 

• Vakantieplanning/overzicht kantoorbezetting maken 

• Nieuwe urenregistratie aanmaken 



• Personeelsborrels en -uitjes organiseren 

Kantoorwerkzaamheden: 

• Postverwerking 

• Flyers en menuboekjes bijwerken en bestellen 

• Kookschorten bestellen 

• Kantoorartikelen bestellen 

• Cadeautjes regelen en verjaardagskaarten versturen  

 

Profiel 

 Je hebt een financiële of bedrijfseconomische MBO/HBO opleiding afgerond of zoekt een 
uitdagende bijbaan naast je studie (wel voor meerdere jaren); 

 Je werkt accuraat, nauwkeurig en efficiënt; 

 Je hebt administratieve ervaring bij voorkeur in de horeca; 

 Je beschikt over een hands-on mentaliteit; 

 Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden; 

 Ervaring met een boekhoudsysteem, bij voorkeur AccountView en Basecone, is een pré 

 Het Windows/Office pakket kent geen geheimen voor je; 

 Je staat open om te leren en te groeien binnen de organisatie;  

 Je woont in de nabije omgeving van Amsterdam. 
 

Wij bieden  

Een uitdagende en afwisselende functie in een jong en dynamisch bedrijf;  

 Veel verantwoordelijkheid en autonomie;  

 Een inspirerende culinaire omgeving; 

 Culinaire personeelsuitjes en borrels; 

 Marktconform salaris.  
 

Meer weten over onze kookschool? www.keizerculinair.nl 

Wij kijken uit naar jouw cv en motivatie! 

 

Contactgegevens 

Contactpersoon: Liselore Bus 

Bezoekadres: Elandsstraat 169-173, 1016 RZ Amsterdam 

Telefoonnummer: 020-4279276  

E-mailadres: liselore@keizerculinair.nl 
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