Maak jij het
verschil?

(En ben je een financieel administratief
medewerker m/v)

Hallo.
Wij zijn Growfoam.
We hebben een vacature
voor een financieel
administratief medewerker
(m/v) in Groningen.
Ben jij 24 of 32 uur beschikbaar,
nauwkeurig en kan je goed
overweg met getallen?
Wil jij bijdragen aan een betere toekomst? Aan
een circulaire en duurzame wereld? Zet jij graag
de puntjes op de i en ben je super accuraat? Heb jij
ook een hekel aan missende cijfers?

Nou, dan zoeken
we jou!

Bij Growfoam produceren we de eerste en enige volledig circulaire
foam pluggen ter wereld. De pluggen worden gebruikt in vertical
farming en hydrocultuur. Waarom? Omdat we het belangrijk
vinden dat de wereld minder afval produceert. En omdat we telers
graag helpen veilig en voldoende voedsel te kweken voor iedereen.
Wat ga je dan
eigenlijk doen?

Wat vragen we
van je...

1. Verkoopfacturatie
2. Debiteurenbeheer
3. Verwerken facturen
4. Verwerken
projectadministratie
6. Mede samenstellen
van maand- en
kwartaalrapportages
7. Diverse aangiftes waaronder
BTW aangifte
8. Inkoop diverse materialen

1. Je bent scherp op cijfers
2. Je werkt op MBO-4 niveau
en hebt wat ervaring met
financiele administraties
3. MS Excel is je vriend
4. Je hebt een goede
beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal
5. Je bent leuk in de omgang,
we zoeken geen zure
zeurpieten.

Wat kan en mag je van Growfoam verwachten?
Naast een leuke functie in een leuk team, bieden wij je ook:
• Veel vrijheid en zelfstandigheid.
• Een groeiende en ambitieuze club waarbij je je eigen rol verder invulling kan geven
naar mate Growfoam groeit
• Een plek in een team van zo’n 25 personen met diverse achtergronden, kennis en
ervaring waarin iedereen er toe doet
• 27 Vakantiedagen naast de nationale feestdagen
• Een goed pensioen bij Nationale Nederlanden

Klinkt goed, toch?

We ontvangen je sollicitatie graag per email, info@growfoam.ag. We vinden het fijn
als je in de onderwerpregel de functietitel zet. Voor vragen kan je contact opnemen
met Woppie Seinen, operations manager, op +31 (0)6 3890 5056.

