
 
 

 

Operations en finance manager (24-32 uur)-YAYA Kombucha 
 
YAYA Kombucha is producent van biologische kombucha (gefermenteerde thee frisdrank). Wat een aantal jaren geleden 
begon in onze thuiskeuken is nu een snelgroeiende, vooruitstrevende brouwerij (500m2). In de Amsterdamse Houthavens 
brouwen, fermenteren en verpakken we op ambachtelijke wijze kombucha. YAYA Kombucha wordt sinds 2017 verkocht in het 
hogere segment horeca, (bio) speciaalzaken en retail. 
 
 
Wij vragen 
• Je beschikt over hbo+ werk- en denkniveau en hebt een opleiding afgerond in Food Commerce & Technology, 

Hotelschool, Operations & Supply Chain Management, Logistiek, Finance of een vergelijkbare opleiding; 
• Minimaal 1-2 jaar werkervaring; 
• Kennis van en ervaring met administratie software zoals Exact Online (Handel) en Excel; 
• Ervaring met werken in een (voedingsmiddelen) productie omgeving; 
• Een hands-on mentaliteit, zelfstandig en communicatief vaardig; 
• Oog voor detail, bent goed in planning en kan snel en efficiënt werken. 
• Basiskennis van debiteuren- en crediteurenadministratie (geen boekhouding, je werkt samen met onze boekhouder) 
• Je hebt affiniteit met en bent bekend met kombucha.  
 
Hoe ziet je job eruit? 
 
Als operations en finance manager heb je een gevarieerd en afwisselend takenpakket en heb je een belangrijk rol in het 
dagelijks reilen en zeilen van de kombucha brouwerij. Zo houd je je bezig met de productieplanning en beheer je de voorraad. 
Daarnaast verwerk je de binnenkomende verkooporders in Exact Online en plan je deze in voor transport. Voor de orders die 
geleverd zijn, stuur je facturen uit. Tussendoor werk je de inbox bij met inkoopfacturen zodat onze boekhouder deze kan 
verwerken in de administratie. Verder heb je wekelijkse meetings met het team, houd je je (samen met hoofd Productie) bezig 
met langere termijn productie prognoses en biedt je ondersteuning bij de inkoop van ingrediënten en verpakkingen die nodig 
zijn voor de productie. Naast deze taken word je tijdens de wekelijkse teammeetings ook betrokken bij bredere projecten 
binnen het team. 
 
Wij bieden jou 
• Een aantrekkelijke baan in en dynamische werkomgeving in Amsterdam (met uitzicht op de productielocatie!); 
• Werken in een klein, energiek team; 
• Een uitdagende werkomgeving met veel ruimte voor initiatief; 
• Goede koffie, en heel veel kombucha! 
 

Interesse? Stuur je CV + korte motivatie en wij nemen z.s.m. contact met je op! charlotte@yayakombucha.com  
Meer info: www.yayakombucha.com | www.instagram.com/yayakombucha.com  


