VACATURE OPERATIONS & FINANCE MANAGER
Over Kindow
Daglicht is essentieel voor een prettige, gezonde en productieve werkomgeving! Daarom ontwikkelt
Kindow intelligente zon- en daglichtregeling, waarmee we het comfort van gebouwen verbeteren en
direct ook de energie-efficiëntie. Onze impact? 65% meer daglicht, 22% meer uitzicht en 20%
besparing op het totale energieverbruik voor koeling, verwarming en verlichting. Zie ook onze video
Achtergrond
Kindow is in 2016 opgericht als YES!Delft start-up. In 5 jaar zijn wij van concept, naar prototype, naar de
oplevering van vooruitstrevende projecten gegaan en zijn inmiddels een sterk groeiende scale-up. Het
is nu full-speed vooruit, met focus op commercialisering van onze innovatieve producten. Kindow heeft
roots in Delft en daar vindt onze productontwikkeling plaats. Voor het uitbouwen van onze
commerciële activiteiten is Nijmegen gekozen als standplaats. Hier is nu versterking nodig!
Functieomschrijving
Jij gaat als operations & finance manager zorgen voor een professionele bedrijfsvoering in een snel
groeiend bedrijf. Jouw kerntaak wordt het neerzetten van gedegen en efficiënte bedrijfsprocessen, van
inkoop, kostprijsberekening en voorraadbeheer, tot facturering en de financiële administratie. Je hebt
verder een ondersteunende rol bij de verkoop en in het opstellen van offertes en
opdrachtbevestigingen. Je kijkt, leest en praat mee bij grotere projecten en partnerships. En je denkt
mee met onze groeistrategie en de operationele uitdagingen die daaruit voortvloeien. Kortom: je
ontwikkelt je als proactieve spin in het web, waarbij je actief meebouwt aan het succes van Kindow.
Naar wie zijn wij op zoek?
● Een zelfstandige, ondernemende instelling en een drive gericht op verbetering en resultaat
● Secuur en doortastend
● Hart voor innovatie en ondernemerschap
● Goed met cijfers en spreadsheets
● Ervaring met administratie/ERP systeem is een pré
● Diploma van ten minste een HBO-opleiding,
● Tussen 2 en 5 jaar werkervaring
Wat hebben wij jou te bieden?
● De kans om aan de basis te staan van een snelgroeiend bedrijf met een innovatief product.
● De kans om tastbare impact te maken met slimme, duurzame oplossingen.
● Een energieke, dynamische en informele werkomgeving; veel vrijheid, ruimte voor eigen
initiatief en inbreng; mooie groeimogelijkheden.
● Een gedreven, compact team (10 man) waar iedereen een waardevolle rol speelt met impact.
● De functie is op fulltime basis met een salaris dat bij jou past, vanuit standplaats Nijmegen
Interesse?
Stuur ons je CV en korte motivatie! Eerst nog wat vragen? Bel of mail met Sam Kin: sam@kindow.nl,
06-14933002
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