
FRANKLY AMSTERDAM ZOEKT FINANCIEEL TALENT 

FUNCTIE OMSCHRIJVING 
Wordt jij blij van organiseren & structureren in een snel groeiende organisatie en ben je goed met cijfers? 
Dan is de functie van Finance Support bij Frankly Amsterdam jou op het lijf geschreven! We zijn op zoek 
naar een organisatietalent die ons team op financieel en administratief vlak kan ondersteunen. In deze 
dynamische functie ben je verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de financiële organisatie binnen 3 
gelieerde bedrijven. Daarnaast informeer en adviseer je het management over de stand van zaken en 
verzorg je alle financieel-administratieve processen. 

TAAKOMSCHRIJVING 
- Stroomlijnen financiële organisatie.  
- Opstellen financiële rapportages.  
- Debiteuren- en crediteurenbewaking  
- Verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële administratie en ondersteuning externe accountant                                                                                                                          
- Controleren en verwerken van alle inkomende en uitgaande facturen en betalingen                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Verantwoordelijk voor het optimaliseren van de werkprocessen 

PROFIEL WERKNEMER 
We zoeken een financiële go-getter, die secuur is en nauwkeurig handelt. Onze ideale collega is cijfermatig, 
gestructureerd & communicatief sterk en legt snel verbanden. Verder kun je zelfstandig werken en gaat het 
werken in teamverband je ook goed af. Je hebt bij voorkeur een paar jaar werkervaring met financiële 
administratie’s en een afgeronde financieel-administratieve opleiding is een pre, maar zeker geen must.  

OMSCHRIJVING BEDRIJF 
Frankly Amsterdam is een Amsterdams label dat zich specialiseert in soft furnishing in het hoogste segment 
van de markt. Hoogwaardige textiele producten, gemaakt van natuurlijke materialen, welke uitsluitend op 
een duurzame wijze geproduceerd worden in Europa. De collectie wordt wereldwijd verkocht door high-end 
interieurzaken en interieurarchitecten, die ook aanvragen doen voor custom-made ontwerpen. 

Ons bedrijf is gevestigd op een prachtige studio aan het water in het Oostelijk Havengebied. 

WAT BIEDEN WIJ 
In ons hechte, jonge team krijg je alle facetten van een onderneming mee. Ons bedrijf groeit hard en dat 
vraagt van iedereen een level van gretigheid en toewijding. We werken nauw samen, hebben lol, dagen 
elkaar uit en vieren de successen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om, naast het inzetten en uitdiepen van 
persoonlijke capaciteiten, ook te onderzoeken waar je in door zou willen ontwikkelen.  

De functie is voor circa 32 uur in de week en is per direct beschikbaar. Het salaris wordt bepaald aan de hand 
van ervaring en leeftijd. Wij ontvangen graag je CV per e-mail: femke@frankly.amsterdam  
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