Financieel Medewerker

Bij Etrias Lifestyle Stores zijn we continu bezig met het optimaliseren van onze webshops en het openen van nieuwe
webwinkels. We willen iedere dag nog een beetje beter worden in wat we doen en verder groeien op de
(inter)nationale markt. Dit doen we met een jong, internationaal team dat we graag zouden willen versterken met
een nieuwe collega voor onze finance afdeling.
Als financieel medewerker zorg je ervoor dat de facturen die Etrias ontvangt, worden gecontroleerd en in het
administratiesysteem worden geboekt. Het spreekt voor zich dat dit een belangrijke taak is die secuur dient te
worden uitgevoerd. Daarnaast draag je bij aan de financiële rapportage en heb je contact met verschillende
leveranciers over de facturatie. Afhankelijk van je persoonlijke wensen en interesses is er de mogelijkheid om mee te
werken aan verdere automatisering van de finance afdeling of als dataspecialist de content of inkoopafdeling te
ondersteunen.

Wie zijn wij?
Etrias Lifestyle Stores is in 2009 opgericht door drie studenten. Tijdens een studiereis kwamen ze op het idee om
online beddengoed te gaan verkopen. Sinds 2011 is dit een fulltime bezigheid geworden en is Etrias extreem
gegroeid. Inmiddels is de focus volledig gericht op het online verkopen van hoogwaardige consumentenartikelen op
tientallen eigen webwinkels in Nederland, Duitsland en Frankrijk. In ons zeer uitgebreide assortiment verkopen we
producten van gave merken zoals: The North Face, Lacoste, Birkenstock, Vans en nog veel meer!
Etrias heeft een platte organisatiestructuur en informele werksfeer. Je krijgt veel vrijheid om je
verantwoordelijkheden naar eigen inzicht uit te voeren, en als je het even niet weet zijn er altijd voldoende collega’s
die je kunnen helpen. We houden regelmatig een vrijdagmiddag borrel en organiseren verschillende personeelsuitjes
omdat we van mening zijn dat naast hard werken we vooral ook veel lol met elkaar moeten kunnen hebben.

Wie ben jij?
Je schrikt niet van cijfers, bent analytisch sterk en vooral secuur. Je bent kritisch en durft te zeggen als iets volgens
jou niet gaat zoals het zou moeten. Bij voorkeur heb je al enige ervaring met financiële administratie en ben je
kundig met Excel. Geen probleem als dat niet het geval is, dan leren we je dat als je daarvoor open staat. Voor de
functie dien je minimaal 3 dagen per week beschikbaar te zijn, fulltime mag natuurlijk ook.

Wat we vragen:

Wat we bieden:

• HBO werk- en denkniveau
• Gestructureerd en accuraat
• Analytisch vermogen
• 0 tot 10 jaar werkervaring
• Bij voorkeur ervaring met Microsoft Excel

• Geld
• Voldoende vakantiedagen om je geld weer uit te geven
• Doorgroeimogelijkheden
• Een baan bij een van de snelst groeiende bedrijven van NL
• Flexibele werkgever

Wil jij je verder ontwikkelen? Deel uitmaken van een jong, dynamisch en snelgroeiend bedrijf?
Word jij onze Financieel Medewerker ? Neem dan contact op met Kennard ten Thij en stuur je CV en motivatie in
PDF vorm naar kennard@etrias.nl.
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