
 
 

Wij zijn op zoek naar een: 
Medewerker Debiteuren Administratie 

Fulltime (38 uur) 
Standplaats: Amsterdam / Weesp 

 
Het bedrijf 
ZILCH BV is een groeiend modebedrijf gevestigd in Weesp. In de ZILCH studio’s worden de merken ZILCH, 
CLOUD9 en ANTOON BASICS gecreëerd. ZILCH is een speels dameskledingmerk. 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. We verkopen ZILCH 
en CLOUD9 in de eigen ZILCH Brand Stores en aan retailers in Nederland en andere Europese landen. Het 
nieuwe merk ANTOON BASICS wordt online en in de eigen Antoon Brand Stores verkocht.  

Wat ga je doen? 
Als Medewerker van de Financiële afdeling hou je je bezig met uiteenlopende administratieve werkzaamheden. 
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de debiteuren van onze groothandel zowel in NL als 
in het buitenland. Een goede kennis van het Engels is hierbij een must. Kennis van het Duits of Frans is een 
pluspunt.  

Jouw profiel 
• Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau; 
• 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 Weesp 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 pluspunt 

Wij bieden:  

• Een informele werksfeer 
• Kledingbudget + aantrekkelijke personeelskorting op onze kledingmerken 
• Inspirerend en kleurrijk team 
• Marktconform salaris 
• Regelmatig gezellige borrels na het werk! 

 
Heb je interesse en voldoe je aan de eisen in het profiel? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet, voorzien 
van een actueel cv en een specifieke motivatie. Dit kan door een mail te sturen naar Monique Kok, 
jobs@zilch.nl. 
 


