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VACATURE
OFFICEMANAGER

BEN JIJ NA 3 BIER NOG STEEDS
PUNTJEPRECIES?

12-20 UUR PER WEEK

STUUR JE MOTIVATIE & CV NAAR:
VACATURES@RABAUWCRAFTBEER.COM

SAMEN MET ONS IMPACT MAKEN?!



BEN JIJ NA 3 BIER NOG STEEDS PUNTJEPRECIES?
Officemanager – 12 tot 20u per week – Eindhoven en/of Gemert

Rabauw Craft Beer is een sociale onderneming: naast het brouwen van fantastische 
ambachtelijke bieren willen we ook sociale impact maken. Dit doen we door werk- 
ontwikkelplekken te bieden aan een diverse groep van ‘Brauwers’: mensen voor wie het niet 
vanzelfsprekend is om regulier een baan te vinden. Tijdens het werken aan een ambachtelijk 
product en opleiding in onze Rabauw Academy staan onze kernwaarden centraal: zorgzaam, 
avontuurlijk en trots. 

Wij zijn snel aan het groeien en openen naast onze vestiging in Gemert een tweede locatie in 
Eindhoven. Wij zoeken iemand die enorm gelukkig wordt als alles tot achter de komma klopt, 
alles tot in de puntjes geregeld is en de mailbox aan het eind van de dag leeg is. Maar 
daarnaast het ook gaaf vind om in een jonge sociale onderneming impact te maken, meteen 
veel verantwoordelijkheid te hebben en te werken met een grote diversiteit aan mensen. 

WIJ BIEDEN:

• 12 tot 20 uur per week in overleg
• Marktconform loon
• Samen met ons impact maken
• Absoluut geen alcohol onder werktijd, maar wel: korting op onze bieren, 

onvergetelijke borrels in onze brewpub en onbeperkte vakantiedagen

WIJ VERWACHTEN:

• Minimaal MBO werk- en denkniveau
• Ervaring met SnelStart is een pré
• Vloeiend Nederlands schrijven
• Cijfers analyseren en trends ontdekken
• Overzicht houden
• Gestructureerd en nauwkeurig werken
• Dat je op termijn blind het verschil tussen een blond bier en tripel kunt proeven ;-) 

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN?

• Personeelsbeleid (loonadministratie en arbeidscontracten)
• Inboeken van bonnetjes en facturen
• Opmaken en verzenden facturen
• Verwerken van e-mail 
• Interne communicatie 
• Verwerken van betalingen
• Accijns aangifte
• Meedenken over verbeteringen, deze implementeren en coördineren


