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WHY
Summery Cosmedical Group is een jong, ambitieus en dynamisch bedrijf in de cosmeticabranche. Onder ons label vallen
onze merken IK Skin Perfection, Cenzaa Nederland en Extenso Skincare. Jij deelt onze passie voor de huid en begrijpt dat
mensen in hun kracht staan als ze zich goed voelen van binnen èn van buiten. Als financieel medewerker heb jij de financiële
administratie, in samenwerking met het team, onder controle! Door jouw cijfermatige kennis en handigheid met systemen
verlopen de financiële processen op rolletjes.

HOW

WHAT

•
•
•
•

Je voert diverse financieel administratieve werkzaamheden uit,
zoals de crediteuren- en debiteurenadministratie en de controle
van betalingen. Je berekent, maakt en verstuurt facturen,
verzorgt offertes en facturatie voor o.a. trainingen. Door jouw
cijfermatige kennis en handigheid met systemen, analyseer je
financiële informatie en verwerk je dit in Exact.
Waar nodig verzorg jij overzichten van cijfers en statistieken
en zorgt ervoor dat de afdelingen sales en new business altijd
voorzien zijn van de benodigde financiële gegevens. Facturen
van leveranciers worden tijdig gecontroleerd en betaald, je
onderhoudt daarvoor nauw contact met de afdeling inkoop.
Je draagt in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen van
efficiënte werkwijzen door het inzetten van automatisering.

•
•
•
•
•

Met een team van enthousiaste collega’s
Met een afgeronde, financiële opleiding
Met ruime werkervaring in een soortgelijke functie
Met ruime kennis van MS Office, kennis van exact is
een pré
Met een vloeiende beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift
Met een praktische, resultaat- en oplossingsgerichte
instelling
Met een gevoel voor commercie en goede communicatieve
vaardigheden
Met een nauwkeurige en gestructureerde werkstijl
Met een beschikbaarheid van 32-40 uur per week

Summery Cosmedical Group is een jong, ambitieus en dynamisch bedrijf in de cosmeticabranche. Onder ons label vallen onze merken
IK Skin Perfection, Cenzaa Nederland en Extenso Skincare. Wij bieden jou een prachtige werkplek op een magisch stukje landschap,
een organisatie met een familiecultuur en een club met zeer gepassioneerde collega’s.

ZOEKEN WIJ JOU?
Denk jij jouw talenten in te kunnen zetten voor deze functie? Dan zien we graag je reactie tegemoet. Stuur je motivatiebrief en CV met
foto naar info@summery.nl, t.a.v. afdeling Personeelszaken. Wie weet werk jij straks bij het leukste beautybedrijf van Nederland!
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