
Hé toekomstige financieel data analist!
Snap jij wat #samensuccesvol betekent? En word jij enthousiast van data en het automatiseren van 
administratieve processen!? Dan zijn wij zeker opzoek naar jou! Voor ons hoofdkantoor zijn wij opzoek 
naar een Financieel Data Analist.
Heb jij al enige ervaring in een financiële functie, maar ook de ambitie je door te ontwikkelen op het 
gebied van automatisering en robotisering van administratieve processen? Wil je werken in een bedrijf 
waar je meetelt en je mening gewaardeerd wordt? Telt persoonlijke ontwikkeling voor jou en wil je 
impact kunnen maken? Lees dan verder!

Wat ga jij doen? 
Stroop je mouwen maar vast op, want bij ons heb je genoeg uitdagingen en kansen om het verschil te kunnen maken. Je bent een echte 
grootmeester op jouw werkgebied en vanuit onze backoffice in Rotterdam worden de 22 verschillende vestigingen dagelijks ondersteund in 
de uitvoering van hun werkzaamheden. Jouw dagdagelijkse taken en verantwoordelijkheden bestaan o.a. uit:
         •Je bent hèt aanspreekpunt binnen ons bedrijf voor IT en ontwikkeling op het gebied van data, robotisering en automatisering.
         •Je zorgt ervoor dat onze kernapplicaties altijd in de lucht zijn en dat onderhoud kundig en getimed wordt uitgevoerd. 
         •Je voert onderhoud en/of ontwikkelingen uit aan onze databases en infrastructuur
         •Je begeleidt grotere en/of kritischere onderwerpen met een goed plan van aanpak samen met onze IT dienstverleners.
         •Je zorgt dat onze systemen, databases en stamgegevens kloppen en sluiten, zodat interne en externe rapportage consistent en juist
              zijn.
         •Je biedt ondersteuning bij de maandafsluiting en rapportages, zodat we ons bedrijf goed kunnen sturen.
         •Je bent het aanspreekpunt voor IT en beantwoord tijdig vragen van interne en externe partijen.
         •Je biedt rugdekking als andere collega’s van de afdeling afwezig zijn.

Wie ben jij?
        •Bij het woord ‘sequel’ denk je aan een programmeertaal en niet aan het vervolg op je favoriete film.
        •Je bent een echte ‘bouwer’ en denkt in digitale oplossingen.
        •Je hebt je zaakjes graag op orde. Doordat jij systemen het werk laat doen, hou je tijd over voor de belangrijkere dingen in het leven.
        •Je hebt bij voorkeur ervaring met Exact Globe, SQL en/of het MS power platform.
        •Je bent nauwkeurig en goed in het plannen en organiseren van je eigen werk.
        •Je bent initiatief nemend, proactief en een zelfstarter die werk ziet en oppakt.
        •Je hebt HBO werk- en denkniveau.

De organisatie
Werken binnen onze organisatie betekent werken aan de toekomst van één van de grootste professionele verfgroothandels van 
Nederland. Met 22 verkooplocaties en ruim 100 collega’s voorzien wij dagelijks meer dan 5.000 schildersbedrijven in hun 
schildersmaterialen en helpen we ze op meerdere vlakken in hun bedrijfsvoering. 
Wij zijn opzoek naar een collega die ons team binnen de afdeling Finance & IT gaat ondersteunen. Je wordt onderdeel van onze 
backoffice, waar een leuke uitdaging ligt op het vlak van automatisering en het verbeteren van de kwaliteit van onze processen. Jouw 
bijdrage hebben we daar absoluut bij nodig!

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een uitdagende job voor 32 of 40 uur in de 
week, binnen een organisatie die nog steeds volop in ont-
wikkeling is. Uiteraard zorgen wij voor goede marktconforme 
arbeidsvoorwaarden zoals een prima salaris, voldoende vrije 
dagen en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelingen d.m.v. 
opleidingen en cursussen. 

Interesse?
Stuur dan je sollicitatie + CV naar 
vacature@simonisverf.nl.
 
Wil je toch eerst nog even iets meer weten? Bel dan gerust met  
René Kempenaar via telefoonnummer 06 – 15 89 169 56.


