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BEN JIJ DIE FINANCE MANAGER DIE OP ZOEK IS NAAR DÉ UITDAGING OP FINANCIEEL EN
LEIDINGGEVEND GEBIED? KOM ONZE JONGE, DYNAMISCHE, GROEIENDE & PROFESSIONELE
ORGANISATIE VERSTERKEN.
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 én van buiten. In deze functie ben je manager van het Finance & Backoffice
team, dat bestaat uit vier gedreven collega’s.
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een prettige leidinggevende stijl
een afgeronde, financiële en management opleiding
ruime werkervaring in een soortgelijke functie
ruime kennis van MS Office, kennis van exact is een pré
een vloeiende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
een praktische, resultaat- en oplossingsgerichte instelling
een gevoel voor commercie en goede communicatieve vaardigheden
een groot empathisch vermogen en planmatig inzicht
een beschikbaarheid van 32-40 uur per week

WHAT
Als finance manager ben je verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en het succes van de afdeling Finance & Backoffice.
Je vertaalt strategische ontwikkeling naar operationele stuurinformatie en draagt bij aan het behalen van de gestelde business
KPI’s. Deze strategische ontwikkelingen dragen bij aan de professionalisering van de afdeling, maar ook van de gehele organisatie!
Je bent operationeel leidinggevende van de afdeling, jij hebt een coachende rol en stuurt de dagelijkse werkzaamheden aan. Je
draagt ervoor zorg dat alle medewerkers op de afdeling werken volgens de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. Daarnaast
vallen onder deze afdeling de ICT-gerelateerde werkzaamheden en zie je toe op de efficiëntie en effectiviteit van de werkzaamheden
en processen rondom diverse systemen. Je analyseert financiële informatie en houdt toezicht op budgetteringsactiviteiten- en
strategieën. Je rapporteert aan de directie, maar neemt daarin ook een adviserende rol op je. Jij vindt jouw uitdaging in een
groeiende organisatie, waarin nog veel uitdagingen voor je open liggen die je met beide handen aanpakt!
Wij bieden jou een prachtige werkplek op een magisch stukje landschap, een organisatie met een familiecultuur en een club van
veertig zeer gepassioneerde collega’s!
Heb jij onze bedrijfsfilm al gezien? Werken bij Summery, dat wil je!

KLIK HIER VOOR ONZE BEDRIJFSFILM

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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