Financieel administratief medewerker
(FULLTIME, VANAF 32u i.o.)

In de Spirited Union Distillery in Amsterdam, zijn wij op een missie om een compleet nieuwe wereld voor
rum te creëren doormiddel van smaak innovatie, creativiteit, duurzaamheid en door te werken met
natuurlijke botanische ingrediënten. Bij Spirited Union laten wij zien hoe veelzijdig en lekker de smaak
van rum is en voor iedereen kan zijn.
Spirited Union is een botanical rum merk, wat betekend dat wij traditionele rum in een nieuw jasje steken
door te distilleren en infuseren met natuurlijke botanische ingrediënten, - ofwel kruiden, specerijen, fruit.
Al onze producten worden op een natuurlijke wijze geproduceerd in onze 300m2 distilleerderij in
Amsterdam. Naast productie, openen wij in het weekend de deuren van onze distilleerderij en
organiseren verschillende events, rondleidingen en distilleer workshops.
Sinds de eerste, met de hand gevulde, fles in 2017, heeft Spirited Union zich ontwikkeld tot een van de
snelst groeiende rum merken in Nederland en delen van Europa, en wordt ons portfolio van Botanical
rums in ruim 15 internationale markten actief, in 2000+ bars en restaurants geschonken en in 800+
retailers verkocht.
Innovatie staat naast duurzaamheid op een gedeelde eerste plek. Naast het gebruik maken van zonneenergie en duurzame verpakkingen, zijn wij trots op onze “pledge to the planet” een stappenplan
waarmee wij de komende 5 jaar een rum merk willen zijn wat een steentje bijdraagt aan mens en milieu.
Als “financieel administratief medewerker” maak jij deel uit van een professioneel, enthousiast en
gedreven internationaal team. Vanuit ons kantoor in de distilleerderij in Amsterdam zal jij een cruciale
rol hebben in het team. Jij gaat ervoor zorgen dat de distilleerketels blijven draaien, dozen rum de
wereld in gaan, onze klanten op tijd betalen, en dat wij altijd een duidelijk beeld hebben waar het bedrijf
staat door te werken met Exact online en diverse interne dashboards.
Een dag in het leven van:

•

Je verwerkt de administratie van de distilleerderij; van factureren, en het verwerken van de
inkoop en betaling van onze producten, het bijwerken van de SKAL administratie, tot het
managen van de accijnsgoederen in onze verschillende opslag locaties. .

•

Als Exact Online expert (of expert in een vergelijkbaar ERP systeem) zorg je dat alle informatie
in het systeem en de verschillende rapportages up-to-date is, en werk je samen met onze
accountant voor de financiële maandafsluiting.

•

Je ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe producten zoals pre-mix cocktails, nieuwe smaken
en verschillende geschenk verpakkingen, door ervoor te zorgen dat het systeem helemaal klaar
is voor de go-live; denk aan het aanmaken van de artikelen in ons systeem, het voorbereiden
van de prijzen in Exact Online, het updaten van verschillende informatiesheets en rapportages,
en het bestellen van de ingrediënten.

•

Je helpt met de verwerking van orders van Nederlandse en buitenlandse klanten samen met
onze externe logistieke partner, zodat onze producten op tijd en in de beste kwaliteit op het
schap staan

•

Je bent altijd op zoek naar verbeteringen in onze processen/ manier van werken, zodat we
gemakkelijker, sneller, effectiever en kosten efficiënter gebruik maken van onze tijd en systemen.

Jij bent een kei in:

•

Het voor elkaar krijgen van dingen; je bent hierbij laser-focused op detail, en werkt
georganiseerd.

•
•

Het verwerken van data in Excel, financieel rekenwerk en het presenteren van inzichten.
Het vinden van verbeterpunten om het proces te versimpelen.

Must-haves:

•
•
•

Relevante ervaring in een dynamische omgeving als een start- of scale up die aansluit bij
bovenstaande vacature; je kunt vol trots vertellen over wat je allemaal hebt bereikt.
Ervaring met Exact Online (of een vergelijkbaar systeem) is een absolute must.
Je hebt gewerkt in de FMCG industrie (ervaring in een brouwerij of distilleerderij is een pré); je
weet hoe dit soort processen werken.

•

Je streeft ernaar om buitengewone prestaties te leveren en hebt een absolute passie voor wat
je doet.

•
•

Te veel energie, en geen issues met hard werken!
Nederlands is je moedertaal, maar je bent ook vloeiend in het Engels.

Wat wij bieden:
Een Full time functie (vanaf 32 uur per week – i.o.), waarbij je onderdeel wordt van een
startup/scale up met mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
Een unieke werkplek in Amsterdam (een distilleerderij met cocktailbar binnen de ring van
Amsterdam!)
Een team van jonge, gepassioneerde en slimme mensen die werken via de scaling-up methode
(agile).
Echte verantwoordelijkheid – Je zorgt ervoor dat onze producten van de plaatselijke Gall & Gall
tot aan de andere kant van de wereld in de schappen staan. (Nieuw-Zeeland)
Een gezellige vrijdag middag borrel in onze eigen bar!
Competitief salaris
Solliciteren
Wil jij graag onderdeel worden van een snelgroeiend internationaal dranken merk met impact en
onderdeel te zijn van het team. Stuur dan een mail naar info@spirited-union.com met daarbij je CV en
een korte samenvatting van waarom wij je zouden moeten uitnodigen om een botanical rum cocktail
met ons te drinken en verder te praten.
Van begin tot nu…
Het verhaal van Spirited Union begon 6 jaar geleden, toen Ruben Maduro begon met het werken aan
een nieuwe aanpak binnen rum. Gepassioneerd over de wereldwijde diversiteit en potentie van rum, en
gefrustreerd met het gebrek aan smaak innovatie, creativiteit begon hij met het creëren van een nieuwe
categorie binnen rum; Botanical Rum. Met een hand gelabelde fles onder de arm, en op de fiets, stapte
hij de eerste bar binnen met een flesje rum. Sinds die eerste bar is Spirited Union uitgegroeid tot een
team van 14 man, en worden de verschillende smaken in 15 markten verspreid over 4 continenten
verkocht. Spirited Union heeft in 2018 de deuren van zijn eigen botanical rum distillery geopend. Hier
worden er dagelijks nieuwe smaken ontwikkeld en openen wij onze deuren voor liefhebbers om te zien
hoe onze rums gemaakt worden.

