
VACATURE STAGAIR accounting 
 

Ben jij een held in Excel? Ben je het puntje op de I van Pietje Precies? Dan ben jij onze 
nieuwe stagiair accounting! 

 
Omschrijving bedrijf: 
Lloyd Hotel is een trendsettend hotel dat haar gasten een gastvrij en inspirerend verblijf in 
Amsterdam biedt. Het hotel onderscheidt zich van andere hotels door haar bijzondere 
geschiedenis en functie als platform voor mensen uit de creatieve wereld, design, kunst. Het 
Lloyd Restaurant is een bestemming op zichzelf. Ook hier komen ambachtelijk meesterschap 
en conceptuele innovatie samen.  
 
Voor de ondersteuning van de financiële administratie zijn wij op zoek naar een stagiair 
accounting. 
 
Periode: 
We zijn op zoek naar een stagiair voor 38 uur per week voor een periode van 5 – 10 
maanden. De stageplaats is beschikbaar vanaf september 2018/ 
 
Omschrijving afdeling 
De afdeling Financiën houdt zich bezig met alle financiële stromen van het hotel. De eerste 

anderhalve week van de maand is men hier druk bezig met het produceren van de 

maandcijfers. De afdeling doet alle aangiften bij de belastingdienst en houdt zich bezig met 

het maken van budgetten, kostenanalyses, verzekeringen en contracten met leveranciers. 

Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de leveranciers op tijd betaald worden en dat het hotel op 

tijd openstaande facturen betaald krijgt van haar afnemers. Natuurlijk controleren ze elke dag 

de omzetten en sporen fouten na en lossen ze op.   

Werkzaamheden: 

 Ondersteuning op de afdeling accounting zoals dagelijks uitvoeren van de income 
audit 

 F&B cost control 

 Debiteuren- en crediteurenadministratie 

 Werkzaamheden met betrekking tot het rapporteren van de maandelijkse cijfers.  

 Dagelijkse ondersteuning van de afdeling Financiën 

 

Vaardigheden en persoonlijke eigenschappen: 

 Accuraat 

 Cijfermatig sterk onderlegd 

 Integer 

 Flexibel 

 Analytisch 
 
Opdracht:  Het onderwerp voor een scriptie bepalen wij graag in overleg waarbij actualiteit en 
je eigen voorkeur een rol speelt. 

 
We bieden jou: 

 Een leerzame stage  

 Bruto stagevergoeding € 394,- per maand op basis van een 38-urige werkweek bij 
stages vanaf minimaal 20 weken 

 Vrienden en familie mogen met korting overnachten 

 Stagiairs krijgen de kans om behalve op de eigen afdeling ook op andere afdelingen 
mee te lopen 

 Voor pro-actieve stagiairs is er de gelegenheid om zelfstanding te werken. Je werkt in 
een klein team waarin ruimte is voor eigen initiatief 

 Interessante doorgroeimogelijkheden voor goed functionerende stagiairs. 
 

 


