be you. be a junior financial analist
ben jij onze junior financieel analist? | wagamama benelux, amsterdam (per direct)
wie ben jij?
heb je na je hbo-studie accountancy, finance of economics, twee jaar werkervaring opgedaan en wil je
deze gebruiken bij het opzetten van onze interne fincance afdeling? door jouw ambitieuze en leergierige
karakter ben jij dé aangewezen persoon om als eerste de rol ‘junior financieel analist’ te vervullen op het
hoofdkantoor van wagamama benelux. enige zelfstandigheid is hier voor vereist, maar dat is voor jou geen
probleem. je zult nauw samenwerken met onze externe accountant. met opening van twee nieuwe
restaurants op de planning sta jij te popelen om de financiële zaken voor een groeiende organisatie tiptop
in de juiste banen te leiden. je (oud) collega’s zouden jou omschrijven als een positief ingestelde
teamplayer, die vanuit de analyse redeneert en makkelijk zijn weg vindt binnen een internationale
omgeving waar geen dag hetzelfde is!

wat ga je doen?
je bent verantwoordelijk voor de gehele financiële en administratieve processen binnen
wagamama benelux, waarbij je nauw samenwerkt met onze externe accountant
je geeft inzichten en adviezen over de perioderesultaten van onze acht restaurants en helpt bij
het maken van de forecasts op basis van de laatste trends en ontwikkelingen
je bent continu op zoek naar mogelijkheden om onze (financiële) processen te verbeteren
je ziet toe op tijdigheid, volledigheid en consistentie in de periodieke rapportagestroom
je analyseert frequent, proactief of op verzoek, rapportages en marktontwikkelingen
je adviseert de directie en het management over optimalisatie van financiële resultaten en de
ontwikkeling van de business
je bent proactief en deinst niet terug voor de dagelijkse administratieve handelingen
je bent communicatief vaardig en draait je hand niet om voor gesprekken met debiteuren en
crediteuren en je staat continu in contact met de restaurantmanagers
je hebt ervaring in het indentificeren van de oorzaak van problemen, het creatief oplossen
hiervan en onafhankelijk denken

interesse?
stuur dan een mailtje naar kim gras, hr manager, met je gegevens en waarom
je geïnteresseerd bent naar: jobs@wagamama.nl
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be you. be a junior financial analist
wie zijn wij?

wagamama is geïnspireerd door het heerlijke aziatische eten en het snelle tempo in de
japanse ramenbars. wij brengen de unieke manier van eten samen met ons minimalistische design en
drukke, gezellige atmosfeer. wij vinden het dan ook belangrijk om ons personeel enthousiast en betrokken
te laten voelen. wagamama biedt daarom een lekker salaris en goede carrièremogelijkheden in een
internationale en snelgroeiende omgeving.

wat ga je doen?
de kans om in veel vrijheid de finance afdeling van een snelgroeiende organisatie op te zetten
en geheel naar eigen inzicht in te vullen
een jaarcontract voor vier dagen dagen per week (32 uur)
salarisindicatie €2.500 - €3.000 (bij fulltime dienstverband)
deel uitmaken van onze informele Waga-family
centraal gelegen kantoor op de Zuidas (één minuut lopen vanaf station Zuid)
werken voor een snel ontwikkelende organisatie van een wereldwijd internationaal concept

interesse?
stuur dan een mailtje naar kim gras, hr manager, met je gegevens en waarom
je geïnteresseerd bent naar: jobs@wagamama.nl

