
 
 

MEDEWERKER FINACIËLE ADMINISTRATIE 
 

Voor het nieuw te openen Hampton by Hilton Antwerp Central Station zijn wij op zoek naar een 
medewerker financiële administratie. 
 
 
Het nieuw te openen Hampton by Hilton Antwerp Central Station is gelegen op een fantastische 
locatie in het centrum van Antwerpen, direct tegenover het prachtige historische Centraal Station en 
grenzend aan de Diamantwijk, mooie winkelstraten en de Zoo van Antwerpen.  
 
 

 
 
Over Hampton by Hilton Antwerp Central Station 
 
Begin december 2017 openen wij de deuren van ons Hampton by Hilton Antwerp Central Station 
voor het grote publiek!  
 
Hampton by Hilton Antwerp Central Station is een focused service hotel behoort tot de Hilton brand 
en is een hotel uit de portefeuille van de Borealis Hotel Group. 
 
Met 145 functionele kamers, een cosy restaurant & bar “de Hampton Hub” en een eigentijdse fitness,  
is Antwerpen bijna weer een prachtig hotel rijker. De internationale keten Hilton Hotels & 
Resorts stamt uit 1919 en telt inmiddels  ruim 570 accommodaties in 80 landen verspreid over 6 
continenten. Wereldleider op het gebied van gastvrijheid nastreven is geen eenvoudige opgave, en 
vraagt om medewerkers die vindingrijk én open-minded zijn.  
 
Functieomschrijving: 
 
Als administratief medewerker beheer je de administratie en de processen hier omheen zodanig dat 
deze administratie actueel is en de interne controle gewaarborgd is. Je bewaart het overzicht en zorgt 
ervoor dat alle werkzaamheden correct worden uitgevoerd. Jij bent zelfstandig en je vindt het prettig om 
probleemstellingen analyserend aan te pakken en processen te verbeteren. De administratie is jou op 
het lijf geschreven want je weet accuraat te werken en je hebt oog voor detail. 
 
Werkzaamheden: 
 

• Het zelfstandig uitvoeren van de financiële administratie in Exact Online, zoals o.a.: 

• Crediteurenadministratie: o.a. het inboeken van inkoopfacturen en het voorbereiden van 
betalingen 

• Debiteurenadministratie: o.a. controles creditcardbetalingen en afwikkeling 
informatieverzoeken creditcardmaatschappijen 

• General cashiering (kas afdrachten, float counts, petty cash/paid outs etc.) 

• Het verwerken van bankafschriften 

• Tijdig opleveren van alle journaalposten ten behoeve van maand- en jaarafsluiting 

• Aanleveren journaalposten t.b.v. voorbereiding btw-aangifte 

• Voorbereiden liquiditeitsprognose 

• Voorbereiden van financiële rapportages 

• Inboeken van payroll journaalposten 
 
 
Profiel:  



 
Voor de functie van administratief medewerker zijn wij op zoek naar iemand die denkt in mogelijkheden 
en zich niet snel uit het veld laat slaan. Wij zoeken een administratief medewerker die zelfstandig en 
proactief is. Daarnaast werk je nauwkeurig en ben je flexibel. Cijfermatig en analytisch inzicht zijn op 
jouw lijf geschreven. Daarnaast beschik je over: 

• Diploma bachelor opleiding. 

• Praktijk diploma boekhouden is pré. 

• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring, ervaring met hoteladministratie is een absolute pré. 

• Hotel pre-opening ervaring is een pré. 

• Affiniteit met en kennis van salarisadministratie 

• Goede beheersing van Excel. 

• Exact Online ervaring is een pré. 

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een must. Spreek jij ook Frans en/ of 
Duits? Dat zou een extra plus zijn. 

• Deze woorden passen bij jou: oog voor cijfers & detail, nauwkeurig, gevoel voor humor, pro-
actief, out-of-the-box, authentiek, ownership. 

 
 
Startdatum: 

• Per direct 

Aanbod: 

•  Dienstverband 32 - 38 uur per week 

• Dynamische nieuwe werkomgeving met fantastische uitdaging. 

• De unieke kans om deel uit te maken van een pre-opening team. 

• Training en ontwikkeling  

• Doorgroeimogelijkheden 

• Aantrekkelijk salaris  

• Part of the Hilton Family en de vele medewerkers benefits van zowel de Hilton Group als de 
Borealis Hotel Group.  

Solliciteren: 

Per e-mail t.a.v.: Linda Hundersmarck 

Linda.hundersmarck@hilton.com  
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