Ben jij goed met cijfers? Ben je een aanpakker die ook oog heeft voor verbeteringen? Wil jij leren over de
financiële inrichting in e-commerce? Dan hebben wij als Benelux top-3 e-commerce speler in de wijn- &
koffiebranche, een superbaan voor je als:

Medewerker Crediteuren (24-40 uur)
Je maakt onderdeel uit van een klein team met negen Finance collega’s, die elkaar ondersteunen en er
samen voor zorgen dat alle financiële transacties vlekkeloos verlopen. Wij kopen wereldwijd en verkopen
Europees dus je scope is internationaal. Als Medewerker Crediteuren zorg je voor een juiste verwerking
van alle facturen waardoor wij voldoen aan onze betalingsverplichting binnen gestelde kaders en optimaal
inzicht hebben in gemaakte kosten. Dit vraagt afstemming met de interne organisatie zoals inkoop, maar
ook met onze leveranciers.
UITDAGING:
Wij zijn snel groeiend en hebben internationale ambities. Dit betekent dat we onze ‘purchase to pay’ proces
op een nog hoger niveau willen inrichten met behulp van Xtendis en MS Dynamics. Je helpt met het
optimaliseren van ons orderproces en wil graag bijdragen aan een efficiëntere wijze van verwerking en
betaling van onze leveranciers.
Daarnaast heb je de volgend verantwoordelijkheden:
• Beheren van stamgegevens crediteuren;
• Controleren van inkoopfacturen met de inkooporder en bij eventuele verschillen afstemming zoeken
met de betreffende inkoper of leidinggevende;
• Coderen en posten van inkoopfacturen;
• Correctie verzoeken beoordelen en behandelen;
• Facturen opstellen voor posten die worden doorbelast;
• Periodiek beoordelen van openstaande crediteurenlijst;
• Voorstellen maken voor afboekingen van openstaande posten;
• Betalingsvoorstellen maken;
• Aanmaken betaalbatches voor goedgekeurde facturen en deze monitoren op betaling;
• Beheer van tussenrekeningen in relatie tot inkoop(verplichtingen).

JIJ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hebt een afgeronde administratieve MBO opleiding;
Hebt kennis van relevante (fiscale) wetgeving;
Hebt minimaal 3 jaar werkervaring met crediteurenadministratie;
Hebt bij voorkeur ervaring met Microsoft Dynamics en Xtendis;
Hebt goede kennis van MS-office;
Bent een ondernemende persoonlijkheid die proactief schakelt;
Beschikt over communicatieve vaardigheden en hebt inlevingsvermogen;
Hebt een goede beheersing van Engels.

WIJ BIEDEN JOU:
• Een functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een hard groeiend bedrijf met 180 collega’s;
• 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;
• Volop ruimte om jezelf verder te ontwikkelen binnen en buiten je eigen vakgebied door op maat samen
te kijken waar je behoeften liggen;
• Korting op alle artikelen die wij verkopen binnen e-Luscious.
OVER E-LUSCIOUS:
e-Luscious is een e-commercebedrijf in wijn, koffie & diervoeding dat een stabiele plek heeft bemachtigd
in de Twinkle top-30 e-shopwinkels van de Benelux. Met succesvolle labels, zoals Wijnvoordeel, Wijnbeurs,
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 lekker kopje koffie!

