HBO fINANCE STAGE

Wie ben jij?
Door Yoghurt Barns groeimogelijkheden hebben we behoefte aan iemand die meewerkt aan het
optimaliseren van een goede en sterke bedrijfsstructuur. Door de grote mate van zelfstandigheid
heb je veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Het is wel belangrijk dat je hier mee om kan gaan, er
een uitdaging in ziet en jezelf staande kunt houden. We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaat
die ons kan helpen met de uitdagingen waar wij op dat moment tegenaan lopen.

Stageonderzoek

Hé you!

Uiteraard bieden we jou de tijd om aan je stageonderzoek te werken (richtlijn: 20% per
werkweek). Het onderwerp van je stageonderzoek bepalen we in overleg met jou.

Wat leuk dat je interesse hebt in een stageplaats bij Yoghurt Barn! In deze stageomschrijving
leggen we je uit wat stage lopen bij Yoghurt Barn inhoudt en wat je van onze stage kunt
verwachten.

Vergoeding

Inhoud van de stage

Je versterkt als stagiair voor vijf maanden ons team in een fulltime dienstverband (38 uur).
Hiervoor krijg je een passende vergoeding. Daarnaast zullen eventuele werkelijk gemaakte
reiskosten die buiten de dekking van de Ov-jaarkaart vallen vergoed worden.

Je vervult als stagiaire de functie van administratieve alleskunner, tenminste… dat ben je als je
deze stage hebt afgerond! Want het leuke is dat je bij ons, binnen finance natuurlijk, bedrijfsbreed
ingezet gaat worden!
Voorbeelden van deze activiteiten zijn:
•
Het begrijpen en uitvoeren van wekelijkse en maandelijkse analyse & reporting
•
Het maken van weekrapportages en bespreken van resultaten; vanuit cijfers een
helikopterview krijgen en daarmee de operatie helpen te verbeteren
•
Dagelijks boekhoudkundige verwerking van alle facturen, banken en kas in Exact
•
Inzicht in kasstroom verbeteren door maandelijkse cashflow reporting
•
Het sturen van inkoop op kwaliteit en kosten (controleren en optimaliseren)
•
Meewerken in de loonadministratie en alle mutaties en wetgeving die hierbij komt kijken
Bovenstaande activiteiten zijn een indruk van wat je allemaal kunt gaan doen. Er is namelijk nog
veel meer mogelijk! Tijdens een kennismakingsgesprek lichten we verder toe bij welke taken je
ons op dat moment kunt versterken.

Wat bieden we jou?
Yoghurt Barn is een dynamische en groeiende organisatie waar van alles te doen is. Als stagiair
kun je hierin veel betekenen! Werken bij Yoghurt Barn is gevarieerd en elke dag is anders.
Hierdoor vliegt de tijd en verveel je je nooit. Yoghurt Barn heeft geen hoofdkantoor, maar je werkt
voornamelijk met onze finance kanjers in Culemborg. De werksfeer bij ons is informeel, gezellig
en je maakt deel uit van een leuk en hecht team.

