
Vacature
Medewerker

Finance

Werken in een hecht en gedreven team?  
Solliciteer!

Plein.nl groeit waardoor het huidige team wel wat
hulp kan gebruiken. Plein.nl is de grootste online
winkel op het gebied van verzorgingsproducten voor
jezelf, je gezin, je huisdier en het huishouden. We zijn
een sterk groeiend en gezond bedrijf. Binnen Plein
hebben we een informele bedrijfscultuur met korte
lijnen. Er heerst een echte ondernemerssfeer, waar-
door je de mogelijkheid hebt veel dingen uit te probe-
ren en eigen te maken. Het kantoor bevindt zich
naast het treinstation in Maarssen.  

Functie

Als Medewerker Finance maak je onderdeel uit van 
de afdeling Finance & Control. Je vindt het leuk om 
met data om te gaan en als er iets niet klopt dan 
blijf je zoeken naar de oorzaak, net zo lang tot alles 
wel weer klopt. Je kan zeer goed omgaan met Excel, 
je vindt het leuk om met IT en IT vraagstukken om 
te gaan. Je kan goed verbanden leggen en een ver-
taalslag maken. Je woont in de buurt van Utrecht en 
eigenlijk ben je een beetje een duizendpoot.  
Naast jouw financieel administratieve taken, o.a. 
op het gebied van crediteuren-, debiteurenbeheer, 
kas en bank, ben je vanuit jouw rol een belangrijke 
sparringpartner voor de afdeling en ben je onder-
steunend aan de CFO. Tot slot heb je een belangrijke 
signalerende, adviserende en uitvoerende rol in de 
optimalisatie van de financiële administratie.

Wie ben jij? 

 Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau
    Je bent een starter
 Je kan zelfstandig werken
    Je hebt Interesse in E-commerce
    Je bent taalkundig sterk en goed in schrijven
    Je wil graag werken in een jonge en sterk

  groeiende onderneming

Je krijgt er ook wat voor terug! 

  Competitief salaris, bijdrage pensioenpremie,  
reiskostenvergoeding 

  Alles om te werken: laptop, software, trainingen 
  Mogelijkheid tot het volgen van relevante opleidingen 
  Heel veel ruimte voor creativiteit 
  Thuiswerk mogelijkheid
  Bijdrage aan jouw sportschoolabonnement 
  Al onze producten met personeelskorting 
  Fijne en gemotiveerde collega’s
  Een open bedrijfscultuur met gezellige borrels 
  Elke dag een heerlijke verse lunch van Bianca 

 
Solliciteren?

Een CV met een korte toelichting is voldoende want
we willen snel dat persoonlijke gesprek aan gaan.
Soort dienstverband: fulltime, parttime, onbepaalde tijd.
 


