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Voor je verder leest
Bij The Branding Club geloven we in  
commitment. Als we iets doen, dan doen 
we het goed. Afspraak is afspraak en niets  
is onmogelijk, voor het geprobeerd is. We 
zoeken iemand die werkt vanuit een drive 
om de Nederlandse horecabranche in zijn 
geheel te verbeteren. Ben jij dit niet?  
Lees dan niet verder.

Onze missie
Doeltreffende branding maakt het verschil. 
(Niet overtuigd? Lees dit.) Er is dan ook 
geen horecaondernemer te vinden die niet 
graag zijn eigen branding zou zien op een 
servet, bedrijfskleding of vetvrij papier.  
De obstakels? Tijdrovende processen, hoge 
minimumafnames en lange levertijden.  
Bij The Branding Club tackelen we deze 
problemen en helpen we horecaonder  ne
mingen op een efficiënte manier met het 
creëren van maximale Branding Impact. 

Jouw functie
Als Financieel Directeur, aka ‘Chef Cijfer’, 
aka boekhouder, ben je dagelijks bezig met 
alles wat te maken heeft met geld. Zowel 
strategische werkzaamheden (prognoses, 
liquiditeitsbegrotingen, investeringen, 
marges, KPI’s) als uitvoerwerkzaamheden 
(administratie uptodate, betalingen, 
debiteurenbeheer) komen hierbij kijken.  
In een dynamisch, doelgericht team ben  
jij daarnaast de persoon waar collega’s 
terechtkunnen met vragen omtrent salaris, 
speciale vergoedingen en betalingen aan 
inkoop en verkoopzijde. Daarnaast beslis  
je op strategisch niveau mee over de be
drijfsvoering. Je werkt nauw samen met 
ons management, backoffice, sales en 
inkoopteam. Jij bereidt de jaarrekening  
en belastingaangifte voor en maakt de 

maand, kwartaal—en jaarafsluiting. Kort
om: je zorgt ervoor dat onze financiële 
gezondheid gewaarborgd blijft terwijl  
The Branding Club hard (doch gecontro
leerd) doorgroeit. 

Eisen
De nieuwe Financieel Directeur die  
wij zoeken:
 •   Is organisatorisch sterk, accuraat en 

zelfstandig;
 •  Is goed in structureren en houdt als 

geen ander het overzicht;
 •  Weet het verschil tussen ‘winstmarge’ en 

‘winstopslag’;
 • Heeft ervaring met Exact Online; 
 •  Spreekt en schrijft (zeer) goed Engels en 

Nederlands; Duits of Grieks is een pré;
 • Heeft minimaal 2 jaar ervaring; 
 •  Kan niet wachten om aan de slag te 

gaan en impact te maken.

Solliciteren?
Dit heeft The Branding Club jou te bieden:
 •  Een cruciale functie binnen een jonge 

organisatie die hard groeit;
 •  Veel verantwoordelijkheid—wij hanteren 

een ‘No Micromanaging’ beleid;
 •  Een nononsense werkomgeving waar 

resultaat wordt beloond en de balans 
tussen werk en persoonlijke ambitie  
centraal staat;

 •  Een goed salaris incl. reiskosten
vergoeding en pensioen;

 •  Mogelijkheid om (gedeeltelijk) vanuit 
huis te werken; 

 •  Zeer brede doorgroeimogelijkheden;
 •  Een contract voor bepaalde tijd, met—bij 

een wederzijdse klik—uitzicht op een 
contract voor onbepaalde tijd.


