
WIE ZIJN WIJ?
Summery Cosmedical Group is een jong, ambitieus, dynamisch en professioneel bedrijf in de cosmeticabranche! Onder ons 
label vallen onze merken IK Skin Perfection, Cenzaa Nederland en Extenso Skincare. 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. Een dynamische baan binnen een organisatie met een familiecultuur en 
een club van ruim 45 zeer gepassioneerde collega’s.

WAT GA JE DOEN?
In de functie van Financieel Medewerker voer je diverse financieel administratieve werkzaamheden uit, denk daarbij aan het verwerken 
van de bank, het maken van betalingsvoorstellen, het uitvoeren van incassoruns, het versturen van aanmaningen en de crediteuren- en 
debiteuren administratie. Facturen van leveranciers worden tijdig gecontroleerd en betaald, je onderhoudt daarvoor nauw contact met de 
afdeling Inkoop. Je verzorgt diverse backoffice werkzaamheden, waarvan het verwerken van retourgoederen een voorbeeld is. Met jouw 
gedegen kennis, handigheid en ervaring met cijfers en financiële systemen, analyseer je financiële informatie en je verwerkt dit in Exact. Je 
draagt in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen van efficiënte werkwijzen door het inzetten van automatisering. Kennis van Exact is hierbij 
een vereiste en je ziet het als een uitdaging om bij te dragen aan de optimalisatie van dit systeem.  

Als Financieel Medewerker ben je onderdeel van het team Finance & Backoffice dat op dit moment bestaat uit drie personen en gevestigd 
is op onze locatie in Rijssen, net als de afdelingen Inkoop en Logistiek. 

WAT NEEM JE MEE?
• Een afgeronde, financiële opleiding MBO+ 
• Gedegen werkervaring in een soortgelijke functie binnen een productiebedrijf
• Ruime kennis van MS Office en Exact (voorkeur Globe) is een vereiste
• Vloeiende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Een nauwkeurige en gestructureerde werkstijl 
• Een positieve, resultaat- en oplossingsgerichte instelling
• Een commerciële instelling en goede communicatievaardigheden 
• Een beschikbaarheid van 24-40 uur per week
• Je bent woonachtig in de omgeving van Rijssen

WIL JIJ MEER WETEN OVER SUMMERY COSMEDICAL GROUP?
Bekijk de volgende pagina en check daarna onze bedrijfsfilm! 

ZOEKEN WIJ JOU?

We zien je reactie graag tegemoet. Stuur jouw persoonlijke verhaal en CV met foto naar info@summery.nl t.a.v. afdeling Personeelszaken.

CIJFERFREAK, GESTRUCTUREERD EN OPLOSSINGSGERICHT    
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SUMMERY COSMEDICAL GROUP

T.A.V. AFDELING PERSONEELSZAKEN

BOKDAMSWEG 1

7627 NC BORNERBROEK

INFO@SUMMERY.NL

074-2783500

WE’RE HIRING

https://www.ik-skinperfection.nl
https://www.cenzaa.nl
https://webshop.summery.nl/extenso-skincare.html
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Wij bieden jou een uitdagende functie binnen het meest gedreven team 
van Twente, een organisatie met een familiecultuur en een club met zeer 
gepassioneerde collega’s, waar het Community-gevoel met onze collega’s en 
klanten voorop staat. Ben je nieuwsgierig geworden? Bekijk onze bedrijfsfilm 
en maak alvast kennis met ons. Werken bij Summery, dat wil je!

WIJ BIEDEN JOU!
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https://www.youtube.com/watch?v=W3gy7ifl4VA
https://www.cenzaa.nl
https://www.ik-skinperfection.nl
https://webshop.summery.nl/extenso-skincare.html
https://webshop.summery.nl/salon-producten.html
https://www.summery.nl
https://www.youtube.com/watch?v=W3gy7ifl4VA
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