Vacature
Om de ambitie voor de verdere groei waar te gaan maken zoeken wij een:

Senior Finance Business Partner
In deze rol is het jouw doelstelling om met financiële inzichten en adviezen het Lead Team en de
Label Managers in staat te stellen om onze ambitieuze doelen te behalen. Je bent strategisch
sparringpartner, onderdeel van de business en de rechterhand van onze Label Managers.

OVER E-LUSCIOUS
e-Luscious, Top 35 Twinkle genoteerd en in 2020 bekroond met het World-class Workplace
keurmerk, is een snelgroeiende e-commerce organisatie in de wijn- en koffiebranche. Met
succesvolle labels zoals Koffievoordeel.nl, Wijnvoordeel.nl, Wijnbeurs.nl en Colaris.nl, is e-Luscious
de pureplay marktleider in de Benelux.
Door de klanten centraal te stellen en dagelijks nóg beter, meer persoonlijk en efficiënter in te spelen
op hun behoeften, bevinden de labels zich in een continue stroomversnelling van groei.
JOUW UITDAGING
Bij e-Luscious hebben we ambitieuze groeidoelstellingen. We spelen om te winnen en de klant staat
te allen tijde centraal. Korte lijnen en een ondernemende basis. We hebben weinig tijd om stil te
staan in een groeiende omgeving waar we nog miljoenen mensen echt beter kunnen bedienen.
Beslissingen worden hier snel gemaakt. Blijkt het achteraf niet de juiste? Geen probleem, daar leren
we het meest van.
In de rol van Senior Finance Business Partner ben jij sparringpartner van onze Label Managers. Om
een stevige positie in te nemen moet je onze e-commerce business tot in detail willen doorgronden.
Jij beweegt makkelijk in een veld met leiders, bent in staat om zelf paden te ontwikkelen en door
samenwerking de business naar een hoger niveau te brengen. Dit vraagt om een commerciële en
ondernemende instelling.
JIJ HEBT:
•
•
•
•

Een afgeronde WO opleiding en 5 tot 8 jaar relevante werkervaring
Ervaring met stakeholdermanagement en werken als business partner
Ervaring in een Retail, maar bij voorkeur in een e-commerce organisatie en/of een scale-up
omgeving
Affiniteit met wijn en koffie

WIJ BIEDEN JOU:
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een hard groeiend bedrijf
Een creatieve, positieve en dynamische werksfeer in een resultaatgericht, no-nonsense team
Een competitief salaris bij een World-class Workplace
Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen binnen je eigen vakgebied
Korting op alle artikelen die wij verkopen binnen e-Luscious

INTERESSE?
Ben jij de sparringpartner die wij zoeken? Dan komen we graag met jou in contact via:
recruitment@eluscious.com t.a.v. Jesca Akkerman.

Vacature
DE PROCEDURE
Wanneer jouw verwachtingen en onze wensen op elkaar aansluiten nodigen we je graag uit voor een
eerste (video) kennismakingsgesprek. Zijn we na dit gesprek beiden enthousiast dan plannen we
uitgebreide gesprekken met je in. Na deze gesprekken volgt er zo snel mogelijk een terugkoppeling
en een eventueel aanbod.
App of bel gerust wanneer je vragen hebt (06-82978322). Wie weet drinken wij binnenkort een
(virtuele) kop koffie!

