
WAT  B I E D  I K  J E ?

Een uitdagende functie in een leuk, jong (onze oudste medewerker is 85 lentes jong!) team bij het meest 

begeerde koffermerk onder vrouwen, waar een ambitieuze, maar no-nonsens ‘vibe’ hangt. Waar hard gewerkt 

wordt, maar ook hard gelachen. Waar vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan en waar je kennis 

en ervaring alle ruimte en waardering krijgt die het verdient.

In Soest wacht ik met ruim 30+ collega’s op je, de lunch wordt er dagelijks voor je geregeld en op vrijdag luiden 

we samen met een VRIJMIBO het weekend in. Uiteraard bied ik je een marktconform salaris, een premievrij 

pensioen en prima andere voorwaarden waaronder 25 vakantiedagen en de mogelijkheid om thuis te werken.

WAT  G A  J E  D O E N ? 

Als Financial Controller word je primair verantwoordelijk voor het beheer van de financiële administratie. Je zorgt ervoor dat alle processen in control zijn, waarbij je 

kennis van ERP systemen goed van pas komt. Je draagt bij aan het efficiënt functioneren van de afdeling Finance en je werkt proactief mee aan het verder optimaliseren 

van alle financiële processen. Eenvoud is daarbij key! Je rapporteert maandelijks aan de CFO en overlegt waar nodig met de accountant, banken, verzekeraars en 

belastingdienst. Je trekt aan de bel wanneer je afwijkingen signaleert ten opzichte van de omzet- en kostenbudgetten en neemt actie. Kortom, je zorgt ervoor dat de 

volledige administratie up-to-date is. Jij runt de toko.

H E T  I D E A L E  P L A ATJ E

Je hebt al een aantal jaren ervaring als Controller, bij voorkeur in een commercieel, middelgroot bedrijf met een sterke focus op E-commerce. 

Ervaring met Exact Online zou mooi zijn. De financiële administratie begrijp jij als geen ander en dankzij jou lopen alle financiële processen 

op rolletjes. Je hebt oog voor detail, bent nauwkeurig en houdt van structuur. Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en bent 

in staat om gemotiveerd je punt naar voren te brengen. Je hebt ondernemersbloed en vindt het leuk om betrokken te zijn bij alle processen 

binnen ons sterk groeiende bedrijf. En als je daarnaast lekker nuchter bent en humor hebt, dan pas je helemaal in mijn ideale plaatje.

S O L L I C I T E R E N

Spreekt deze baan je aan? Tof! Stuur je CV en motivatie naar celia@suitsuit.com. Wil je meer weten of heb je vragen over deze functie? 

Neem dan even contact op met Celia. Je kunt haar telefonisch bereiken op 035-5429125. 

Ik hoop je snel te ontmoeten!

I  A M  O N  A  M I S S I O N . 

Al bijna 15 jaar ben ik één van de meest geliefde travel brands voor vrouwen. Eigenlijk voornamelijk 

door mijn uiterlijk. En hoewel ik dat beeld zelf heb gecreëerd, ben ik meer dan een mooi plaatje alleen.  

Ik wil een merk zijn dat een verschil maakt in de manier waarop vrouwen reizen. Maar ook een merk 

dat sociale waarde toevoegt aan het leven van vrouwen. Door meer te zijn dan aantrekkelijk alleen.  

Door mijn eigen gang te gaan en mezelf te zijn wil ik vrouwen inspireren om hetzelfde te doen. 

Kortom, het is tijd voor de volgende stap in mijn reis. Hiervoor zoek ik nog wel een:

W E ’ R E  H I R I N G   F I N A N C I A L  C O N T RO L L E R

F I N A N C I A L  C O N T RO L L E R 
 ( 3 2  –  4 0  U U R )


