
VACATURE YAKINIKU 
FINANCIEEL MEDEWERKER

Gaat jouw hart sneller kloppen van boekhouding, cijfers en is slim werken één van jouw eigenschappen? Dan 
pas jij perfect in ons team! 

Wij zijn op zoek naar een ervaren, parttimer (24-32 uur) die vanuit de basis in Terneuzen ons kan helpen met 
het verder uitbouwen van een gaaf bbq merk.  

Je gaat werken met de leukste producten die er in de wereld te koop zijn(vinden wij)! Yakiniku Grill is een 
snel groeiend bedrijf waar keramische bbq’s worden verkocht en aanverwanten. Dit jaar hebben wij een nieuw 
product gelanceerd en de gehele kamado lijn geïnnoveerd. Bij Yakiniku is alles Japans geïnspireerd, dat geeft 
inspiratie voor nieuwe ideeën en producten. Door de (inter)nationale groeiende vraag van onze producten zijn 
wij opzoek naar versterking in onze binnendienst.

Behalve Yakiniku bezitten we nog een aantal brands, BBQ Flavour, Eldurapi en een private label afdeling.

Jij triggert ons, wij triggeren jou, en samen willen we de beste zijn. Wij houden van een informele sfeer met 
een platte organisatie. Wat ga je doen?

JOUW TAKEN
- Volledig debiteuren- en crediteurenbeheer
- Verzorgen van de algemene administratie en het uitvoeren van betalingen
- Zorg dragen voor o.m. de BTW-aangiften.
- Opstellen van financiële rapportages zoals de jaarafsluiting

FUNCTIE-EISEN
- Afgeronde relevante opleiding MBO+ / HBO niveau en praktijkdiploma boekhouden
- Financiële en administratieve praktijkervaring
- Werkervaring met MS-Office
- Zorgdragen voor een vertrouwelijk relatiebeheer
- Accuraat, stressbestendig en deadlines kunnen behalen
- Flexibel en teamplayer zijn, in ons kleine team is dit een must
- goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, andere talen zijn een Pré

AANBOD
Wij bieden een uitdagende functie met het beheer van verschillende BV’s met als basis de Mancave in 
Terneuzen, bij een jong, ambitieus team. Het is een vlotte, platte organisatie waar je afhankelijk van je 
werkervaring en leeftijd een goed salaris zal ontvangen met secondaire voorwaarden.

Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie op info@yakinikugrill.com tav Frederic Kole. 

Bekijken ook eens onze verschillende websites;
www.yakinikugrill.com | www.bbqflavour.com | www.eldurapi.com 


