Vacature junior finance medewerker
Door de groei van onze organisatie zoeken we voor onze finance afdeling een junior finance
medewerker. Ben jij cijfermatig en wil je werken bij één van de snelst groeiende e-commercebedrijven
van Nederland? Dan zoeken wij jou!
Wat ga je doen
Als junior finance medewerker ben je medeverantwoordelijk voor de debiteuren- en
crediteurenadministratie en diverse ondersteunende activiteiten. In de beginperiode bestaan je
werkzaamheden uit het controleren, inboeken en archiveren van inkoopfacturen. Verder ondersteun
je de afdeling bij het verwerken van betalingen, facturen en het debiteurenbeheer. Ook onderhoud je
de contacten met onze leveranciers en voer je overige financiële en administratieve werkzaamheden
uit.
De functie biedt de mogelijkheid om op korte termijn door te groeien. Je werkzaamheden worden dan
uitgebreid met het maken van kostprijscalculaties, het beheer van importdossiers, het facilitair
dossierbeheer en het ondersteunen van de financial manager.
We zoeken een ambitieuze, gedreven junior finance medewerker die krachtig en helder kan
communiceren, zowel in woord als geschrift. Je gaat gestructureerd en secuur te werk, zodat de
financiële gegevens juist worden verwerkt in ons systeem.
Waar kom je te werken
Tom Omnichannel Management bv is een snelgroeiend, ambitieus en ondernemend familiebedrijf.
Dertien jaar geleden begonnen we met een kleine fietsenwinkel in Tilburg. Inmiddels zijn we
uitgegroeid tot een internationaal e-commercebedrijf met negen webshops, meer dan 160 gezellige
collega’s, een assortiment van ruim 120.000 producten en nog steeds die ene fietsenwinkel waar het
allemaal mee begon. We zijn een no-nonsens familiebedrijf waar iedereen meetelt, er ruimte is om je
persoonlijk te ontwikkelen en waar een goede werksfeer belangrijk is. We zijn open naar elkaar en
werken hard, maar ontspannen ook door regelmatig een toffe activiteit te organiseren.
Wat moet je kunnen
 Je hebt een mbo+ of hbo-diploma Finance & Control of Bedrijfseconomie.
 Kennis van Unit4 Multivers/Twinfield is een pré.
 Je bent daadkrachtig, gedreven, analytisch, initiatiefrijk en werkt resultaatgericht.
 Je kunt mondeling en schriftelijk helder en overtuigend communiceren.
 Je bent in staat om samen te werken met andere afdelingen.
 Je kunt zelfstandig en onafhankelijk werken en denken.
 Je hebt affiniteit met e-commerce.
 Je durft tegenwicht te bieden aan je collega’s en leidinggevende.
Wat staat daar tegenover
 Een salaris op basis van 40 uur conform de cao.
 Je wordt onderdeel van een gezellige, snel groeiende organisatie.
 Gezellige informele werksfeer met een open cultuur.
 Doorgroeimogelijkheden op korte termijn.
Ben jij de versterking die we zoeken? Stuur jouw motivatie en cv naar tom@tom-bv.com.

