
 
 

Wij zijn op zoek naar een: 
 

Medewerker Financiële Administratie (24-32u) 
ZILCH, CLOUD9, ANTOON BASICS 

 
Wie zijn wij 
ZILCH BV is een groeiend modebedrijf gevestigd in Amsterdam. In de ZILCH studio’s worden de merken ZILCH, 
CLOUD9 en ANTOON BASICS gecreëerd. ZILCH is een speels kledingmerk voor dames. CLOUD9 is een kleurrijk 
broekenmerk en ANTOON BASICS is de basiclijn voor mannen. 
 
ZILCH BV is een kleinschalig bedrijf met een platte organisatie en informele bedrijfscultuur. Momenteel zijn er 
naast de eigen ZILCH Brand Stores en ARCHIVE STORES ook retailers die ZILCH en CLOUD9 verkopen in 
Nederland en andere Europese landen. Het nieuwe merk ANTOON BASICS zal online en in de eigen Brand 
Stores verkocht gaan worden. 
 
Jouw profiel: 
Als medewerker van de afdeling financiële administratie ondersteun je bij uiteenlopende administratieve 
werkzaamheden (o.a. debiteuren- en crediteurenbeheer). In eerste instantie zal je je bezighouden met de 
crediteurenadministratie. Daarnaast ondersteun je de collega's met het dagelijks beheer van de 
klantenportefeuille. Een goede kennis van het Engels is een must. Kennis van Duits of Frans is een pluspunt. 
 
·         Ervaring in een vergelijkbare functie is een pre; 
·         Administratief onderlegd en zeer accuraat; eerste ervaring is een pluspunt 
·         Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
·         Woonachtig in Amsterdam of de directe omgeving 
·         Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken; 
·         Geen 9 tot 5 mentaliteit; 
·         Verder ben je klantvriendelijk, stressbestendig en communicatief vaardig. 
·         Brede kennis van Microsoft Office, in het bijzonder Excel 
·         Kennis van Exact Online is een vereiste 
 
Klinkt werken in een team van zeer enthousiaste collega’s en uitzicht op ‘t water jou als muziek in de oren? 
Solliciteer dan nu door je CV met korte motivatie te sturen naar jobs@zilch.nl t.a.v. Iris Nieuwboer. 
Wie weet werk jij dan binnenkort wel bij het kleurrijkste modebedrijf van Nederland en kun je jouw garderobe 
door middel van een aantrekkelijke personeelskorting uitbreiden met Zilch, Antoon en Cloud9 items! 
 
Tot snel, 
Team Zilch! 


