
Je kent ons wellicht van de Funky Falcon of de White Mamba die in bijna heel Nederland te vinden zijn in 
de supermarkten en horeca, maar wist je ook dat wij iedere maand drie nieuwe limited-edition bieren 
brouwen? Van IPA’s tot zware stouts en fruitige sours. We brouwen alleen waar we zin in hebben. En dat 
doen we trouwens met alles, daarom is ons motto: ‘Live a Little’. Want dat doen wij ook.  
We brouwen er dus op los en zijn flink aan het bouwen aan ons merk in Nederland en daarbuiten en daar 
kunnen goed wat hulp bij gebruiken.

In deze functie ga jij zelfstandig de financiële afdeling opzetten en structureren. In deze functie kan je 
gaan groeien naar het managen van de gehele financiele afdeling bij Two Chefs Brewing.

WAaR gA jIj jE mEe bEzIg hOuDeN:
- Verzorgen/managen van de financiële administratie  
- De betaalopdrachten zet je klaar en voer je uit 
- De facturen die niet kloppen vis jij er makkelijk uit en je weet hierop te anticiperen 
- Opstellen van financiële management informatie  
- Het verwerken van betalingen, en het bewaken van de openstaande debiteuren en crediteuren 
- De maand- en jaarafsluiting 
- Boeken van loonjournaalposten 
- Grootboekbeheer 
- Optimaliseren van interne controle  
- De contacten met organisaties en accountants onderhouden 

Kortom: je hoeft je bij ons niet te vervelen.

BIj TWo cHeFs BReWiNg iS eR aLtIjD lEvEn iN dE bRoUwErIj!
Wat bijna 10 jaar terug begon met twee jonge chefs die gingen brouwen is 
inmiddels uitgegroeid tot een bruisende brouwerij en meerdere eigen 
restaurants/barren. Daarnaast veel toffe samenwerkingen – en het houdt niet 
op!  

(AKa fInAnCiAl cOnTrOlLeR)



DIt bEn jIj:
- Afgeronde HBO- of WO opleiding in een Financieel/Bedrijfseconomische richting 
- Je houdt van structuur en een lolletje  
- Je werkt graag met cijfers, getallen, bedragen, euro's en alles wat hiermee te maken heeft. 
- Exact en jij kennen elkaar goed  
- Je kan goed zelfstandig aan de slag, uiteraard in een gezellig kantoor met collega's om je heen 
- Je bent minimaal drie dagen beschikbaar (maar vier of vijf dagen mag ook)

HOe mAkEn wIj jE wErKeNdE lEvEn lEuKeR? 
- Je komt terecht in een warm bad, waar collega's vrienden worden   
- 50% korting bij onze barren en webshop   
- Een laptop  
- Toffe bedrijfsuitjes en team activiteiten   
- Pooltafel, tafeltennis, tafelvoetbal en veel meer   
- 25 vakantiedagen   
- Flexibele arbeidstijden  
- Pensioen (wij doen de inleg)   
- Een mogelijkheid voor een fietsregeling (een snelle fiets)   
- Een maandsalaris tussen de €3500 en €4500 o.b.v. 40 uur (afhankelijk van je ervaring) 

Wie wil dit nu niet?
  
Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar marjoleine@twochefsbrewing.com en vertel ons waarom wij 
goed bij elkaar zouden passen!   

Tot snel!

(AKa fInAnCiAl cOnTrOlLeR)


