De continue ontwikkeling en groei van e-Luscious vraagt om innovatie, flexibiliteit en ondernemerschap.
Om uitvoering te geven aan onze ambitieuze organisatie strategie zoeken wij een:

Financial Group Controller
De Financial Group Controller stuurt een ervaren, dynamisch en internationaal finance team aan dat als
doel heeft om samen de drijvende kracht te vormen achter de efficiëntieslag en professionalisering van
e-Luscious.
Als Financial Group Controller richt jij je op het team dat dagelijks secuur alle rapportges & reguliere
accounting en reporting werkzaamheden uitvoert. Daarbij speel jij een grote rol om ervoor te zorgen dat
de interne en externe financiële rapportages betrouwbaar zijn, zodat de juiste strategische en
operationele beslissingen kunnen worden genomen. Dit doet het team voor alle landen waar wij in actief
zijn dus jouw internationale ervaring is heel erg gewenst. Dit zowel in het optimaal inrichten van de
administratieve processen maar ook bij het mogelijk ondersteunen bij overnames
Je hebt een grote rol in het efficiënt inrichten van administratieve processen, je bent van A tot Z
betrokken en krijgt veel autonomie in deze functie. Daarnaast begeleidt je het finance team in hun
verdere dagelijkse werkzaamheden en voorziet belangrijke in- en externe stakeholders van de juiste
verslaglegging.
Jij zal dagelijks een team van 8 FTE (controling, debiteuren/crediteuren) aansturen, begeleiden en helpen
verder te profesionaliseren. Daarnaast werk je intensief samen met je horizontale Finance Business
Partner collega’s van verschillende labels. Het finance team bestaat totaal uit 15 FTE en als Financial
Group Controller rapporteer je aan de Chief Finance Officer.
Externe stakeholders waar je mee spart zijn de accountant, de belastingdienst, verzekeraars, payrolling
en pensioenuitvoerders.
JIJ:
•
•
•
•
•
•
•

Hebt 5 + jaar leidinggevende ervaring binnen Accounting en/of Financial Controlling;
Hebt gewerkt bij een van de Big-4 of binnen een start/scale-up;
Bent in het bezit van een relevante afgeronde HBO/WO opleiding;
Bent sterk analytisch, kritisch, adviserend, durft verantwoordelijkheid te nemen én hebt een
ondernemende mindset;
Kennis van e-commerce is een pré;
Ervaring in drankenhandel en kennis van accijnswetgeving is een pré;
Ervaring met en kennis van compliance en reporting vraagstukken t.a.v. ondernemingsrecht, IFRS
& (internationaal)tax & treasury is gewenst;

•
•
•
•

Kan zelfstandig werken, maar kent ook de kracht van het team;
Spreekt bij voorkeur vloeiend 2talen (NL, ENG);
Je krijgt er een kick van als je projecten uitgroeien tot een succes en je vindt een dynamische
werkomgeving prettig en uitdagend;
Weet hoe je prioriteiten moet stellen en verwachtingen moet managen;

WIJ BIEDEN JOU:
• Een functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een hard groeiend bedrijf met 180 collega’s;
• Veel ontwikkeling door jou relevante opleidingen, cursussen seminars etc te laten volgen;
• Flexibiliteit in werken: thuis op kantoor of zelfs een paar weken vanuit het buitenland in overleg;
• Een creatieve, positieve en dynamische werksfeer in een winnend, no-nonsense team;
• Een competitief salaris bij een inspirerend bedrijf, we zijn trots op ons World-Class Workplace;
• Korting op alle artikelen die wij verkopen binnen e-Luscious.
OVER E-LUSCIOUS:
e-Luscious is een e-commerce organisatie in wijn, koffie & diervoeding dat een mooie plek heeft
bemachtigd in de top 30 grootste e-shop winkels van de Benelux. Met succesvolle labels, zoals
Wijnvoordeel, Wijnbeurs, Leon Colaris, Koffievoordeel, Koffiemarkt en Voormijndier, zijn wij actief in
diverse Europese landen. Ons geheim is simpel: liefde voor onze mooie producten en het centraal zetten
van onze klanten. Iedere dag spelen we slimmer, persoonlijker en efficiënter in op hun behoeften. Dat dit
werkt, blijkt wel uit onze groei. We zijn afgelopen jaren verdubbeld in omzet, onze webshops bevinden
zich in een continue stroomversnelling en we ontwikkelen steeds meer nieuwe concepten en nieuwe
markten.
INTERESSE?
Wil jij meebouwen aan de groei van e-Luscious en impact maken bij een snelgroeiend bedrijf? Graag
komen we dan met jou in contact via: recruitment@eluscious.com.
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 met Femke Kemps (+31611271327). Wie
weet drinken wij binnenkort een goede kop koffie!

