
FINANCE EMPLOYEE m/v 
 
 
Word jij onze nieuwe collega? 
Jij voelt je thuis in een hectische omgeving, je kunt snel schakelen en weet overzicht te houden. Je 
bent een echte aanpakker, hebt oog voor detail en beschikt hiernaast ook over een servicegerichte 
instelling. Verder beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitstekend. Duitse kennis is een pré.    
In deze brede rol van Finance Employee draag je zorg voor de verwerking van de financiële 
administratie conform vastgestelde werkprocessen en procedures. Enthousiast? En ben jij toe aan de 
eerste of tweede stap in jouw carrière, dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Gerry Weber is een internationaal damesmodemerk met de labels Gerry Weber, Taifun en Samoon. 
Gerry Weber staat voor een uitstekende kwaliteit, service en klantgerichtheid. Onze organisatie heeft 
inmiddels meer dan 40 House of Gerry Weber filialen en 70 shop in shops. 
 
Voor ons hoofdkantoor in Amsterdam, gevestigd in het World Fashion Centre, zijn wij op zoek naar 
een accurate en gedreven collega voor de functie van Finance Employee (32-40 uur).  
 
Op het gebied van Finance bied je ondersteuning bij en draag je gedeelde verantwoordelijkheid voor: 

 De controle op transacties/kortingen in filialen, het naleven van beleid m.b.t. budgetten en 
behalen van targets, controleren en fiatteren van kosten. 

 De tijdigheid, volledigheid en juistheid van de oplevering van de algehele financiële 
administratie, bankmutaties, het betalingsverkeer, de aangiftes en betalingen conform 
vastgestelde procedures en richtlijnen 

 Het beheer van de liquide positie; de betaling van crediteuren, lonen, loonbelasting en 
omzetbelasting 

 Het uitvoeren van kascontroles 

 Het opstellen van managementrapportages 

 Het verbeteren van financiële/operationele processen  

 Ondersteuning aan winkels met betrekking tot computer- en kassaproblemen 
 
Wij bieden 
Wij bieden een arbeidsvoorwaardenpakket conform de cao Retail non-food. Je komt te werken in een 
jong, klein en gezellig team in een omgeving waar alles mode ademt.  
 
Enthousiast geworden? 
Herken jij je in bovenstaand profiel? Stuur dan snel jouw CV en motivatiebrief naar 
vacature@gerryweber.nl  o.v.v. Finance Employee 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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