
ARE YOU OUR  
NEW ASSISTANT  
FINANCIAL CONTROLLER?

Odyssey Hotel Group (OHG) is een nieuw scale-up hotelbedrijf met de missie om snel de 
meest unieke hotelconcepten door heel Europa te openen. Hotels die geweldige service 

bieden door echte mensen. Ons team van ondernemende, unieke en ambitieuze individuen 
is het belangrijkste ingrediënt om ons enerverende doel te bereiken om 30 nieuwe hotels per 

jaar te openen en dit te doen zoals niemand het eerder heeft gedaan.

Dat betekent dat we gedurfd, anders en snel handelen.

We geloven echt in de kracht van onze mensen en richten ons daarom op het empoweren 
van elk individu in plaats van hen te beperken. De echte passie voor het ambacht van 

gastvrijheid, het plezier als een team, en het enthousiasme wat we hebben bij het bereiken 
van onze doelen, maken dit een spannende reis om deel van uit te maken.

We zijn gebouwd op het fundament van vertrouwen en deel uitmaken van een echte familie.

Ons doel is om van werken bij Odyssey een uitzonderlijke ervaring te maken en een verblijf in 
een Odyssey Hotel iets dat je voor altijd bij zal blijven.

Bij Odyssey groeien we samen! Together we Grow!

UTRECHT– CENTRAL OFFICE



IN DEZE POSITIE BEN JIJ…

Als Assistant Financial Controller werk je nauw samen met de Financial Controller, samen 
zijn jullie verantwoordelijk voor de financiële administratie en consolidatie op group level 

voor de diverse activiteiten van Odyssey Hotel Group

Natuurlijk hou je van cijfers en een dynamische werkomgeving. Je hebt een analytische en 
warme persoonlijkheid en denkt in oplossingen. Je bent niet bang voor een uitdaging, je 

vindt ze juist leuk omdat ze je energie geven! Je denkt niet alleen vanuit de cijfers, maar ook 
vanuit oplossingen. 

We zoeken iemand met instap ervaring op finance je gemotiveerd om veel en verder te 
leren. Je bent pro-actief en heb je een hands-on mentaliteit. Je bent verantwoordelijk voor 
de coördinatie, planning en controle van de zakelijke en financiële operaties van de group. 

Deze functie betreft een nieuwe functie welke er op gericht is het  financiële proces te 
verbeteren en informatie te faciliteren die transparantie in de cijfers zal bieden, waardoor 

belanghebbenden een betere kwaliteit van beslissingen kunnen maken. 



TEAM STRUCTUUR

In de functie van Assistant Financial Controller maak je deel uit van het gecentraliseerde 
finance team van de Odyssey Hotel Group welke bestaat uit 2 divisies; hotel finance 
& accounting en group/ holding finance. In deze rol rapporteer je aan onze Financial 

Controller en werk je samen met ons accounting team en hotel finance team in Utrecht.  



TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Voorbereiden, ontwikkelen en analyseren van dagelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse 
en jaarlijkse financiële overzichten en het leveren van rapporten van hoge kwaliteit, die 

inzicht bieden in de belangrijkste zakelijke drijfveren ter ondersteuning van operationele en 
strategische besluitvorming

Zorg voor nauwkeurige P&L-prognoses waarmee operaties kunnen reageren op 
veranderingen in het bedrijf. Opstellen van de jaarlijkse P&L begroting.

Voorbereiden van de balansafstemming en correct bijgewerkt balansbestand. Bewaken van 
deze processen en projecten met de FC. Zorg ervoor dat rekeningsaldi worden ondersteund 

door de juiste documentatie.

Consolideren van alle benodigde informatie tijdens het jaarlijkse auditproces

Kasstroombeheer; assisteren in het maken van het budget- en forecastberekeningen op  
holding niveau, analyseren van vastgoed/ werkkapitaal



TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Opstellen van capex en investeringsplannen samen met de finncial controller, assisteren bij 
capex investeringscases, nieuwe contracten en business cases

Aangifte van BTW en reconciliatie

Opvolgen van standaard financiële operationele procedures. Kwartaaloverzicht van de 
ICQ-processen.

Pas uw uitgebreide kennis van algemeen aanvaarde boekhoudprincipes toe en houd vol 
vertrouwen toezicht op de financiële transacties, allemaal volgens USALI.

Deelnemen aan werkoverleg met de finance afdeling en andere belanghebenden over de 
gang van zaken en bespreken van relevante knelpunten.

Onderhouden van contacten met de operationele afdelingen om de correcte implementatie 
van het Odyssey-beleid en -procedures te bevorderen



SKILLS EN KWALIFICATIES

TECHNISCHE SKILLS EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Bachelor’s degree bij voorkeur in Hotel Management of bachelor/Msc in 
Business Administration

Relevante professionele ervaring in de financiele sector, affiniteit met 
hospitality is een pre 

Kennis van de boekhoudkundige en regelgevende omgeving die van 
invloed zijn op boekhouding, belastingen en financiën en controle

Kennis van Nederlandse en Engelse taal (zowel mondeling als schriftelijk)

Ervaring met Microsoft Dynamics Busiess Central (voorheen Navision) en/
of Fairmas is een pluspunt



SOFT SKILLS

Grote passie voor zowel financiën als hospitality 

Creativiteit en passie kunnen brengen in de organisatie en haar 
dienstverlening en tegelijkertijd verandering en innovatie omarmen

De juiste prioriteiten stellen en gedijen onder druk

Hoge mate van efficiëntie en gevoel voor urgentie

Betrouwbaar en integer

Hoge aandacht voor detail en nauwkeurigheid

Analytisch en cijfermatige vaardigheden

Hands on mentaliteit



BENEFITS

Marktconform salarisHybride werkomgeving (een gepaste mix tussen 
thuis en kantoor werk) 

Laptop 

Medewerkerstarief in meer dan 7000 hotels!

Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling

Ruimte voor je ideeën en creativiteit

Maak deel uit van een nieuwe centrale structuur in de hotelgroep

Maak deel uit van de grote groei die de Odyssey Hotel Group zal 
doormaken

CONTACT US ABOUT THIS ROLE

mailto:talent@odysseyhotelgroup.com

