Vacature
OFFICE & HR MEDEWERKER (16 uur)
Bij stadsbrasserie en bar de Utrechter omarmen we de bewoners van de
stad en hun cultuur, muziek en design. Schuif aan voor iconische
gerechten, fijne dranken en mooie gesprekken. Ontdek hoe hedendaags
wordt vervlochten met historie, zakelijke met vrije tijd en stads met de
invloeden van het platteland. Onze keuken volgt het ritme van de dag, van
ontbijt tot late borel, zeven dagen per week. We werken met leveranciers uit
de regio, zoals bakkerij Vroegi n Bunnik en De Brienenshof in Cothen.
‘Sociaal’ en‘ ondernemerschap’ zijn voor ons onlosmakelijk verbonden. Het
zit in ons DNA. Ons pact met Social Impact Factory Utrecht, gevestigd in
hetzelfde pand, is daarvan het bewijs. Samen geven we sociaal
ondernemerschap een podium en helpen we de stad een beetje beter
maken. Normaal Sociaal noemen we dat; no-nonsense goed doen, van de
Utrechter voor de Utrechter.
Wat houdt de functie in?
Haal jij energie uit het zo goed mogelijk laten verlopen van administratieve en
HR processen? Ben jij nauwkeurig, integer en servicegericht? Dan ben jij onze
nieuwe collega! Hieronder beknopt de inhoud van de functie:
- Verwerken van personeelsgegevens binnen diverse automatiseringssystemen
- Completering personeelsdossiers en voorbereiding personeelscontracten
- Controle urenregistratie, salarisberekeningen en uitvoeren van de verloning
- Andere HR gerelateerde zaken als verwerking van verlof, ziektedagen en
personeelsmutaties
- Crediteuren- en debiteurenadministratie
- Voorbereiding en beheer van financiële transacties
Deze werkzaamheden (16 uur) mag je verdelen over 2 tot 4 vaste dagen.
Wat vragen wij:
- Kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met financiële, administratieve
en HR gerelateerde zaken, bij voorkeur in de horecabranche.
- Een afgeronde MBO opleiding of hoger
- Sterke communicatieve vaardigheden, precisie en integriteit
- Woonachtig in Utrecht of directe omgeving
Word jij enthousiast van deze vacature? Stuur je CV en motivatie
naar info@deutrechter.nl.
Voor meer informatie over De Utrechter, bekijk www.deutrechter.nl.

