Backoffice data medewerker

Word jij blij van data in combinatie met cijfers? Jij
vindt het leuk om de financiële software achter de
schermen in te richten en bij te houden. Door jouw
datagerichtheid, cijfermatig inzicht, gestructureerde
manier van werken, klantgerichtheid en drang om je
taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren, zorg je voor
strakke systemen en een geweldige ervaring voor onze
klanten en je collega’s.
Wat je op verjaardagen vertelt wat je doet
“Ik zorg dat mijn organisatie kan groeien” of, nog
beter, “Ik zorg voor de verduurzaming van Nederland!”
Wat je écht doet
• Jij zorgt dat alles op rolletjes loopt intern maar
ook voor onze klanten.
• Als er problemen zijn zet jij je schouders
eronder en vind je wel een praktische
oplossing.
• Jij ontzorgt jouw collega’s doordat je op de
achtergrond zorgt voor de juiste inrichting van
systemen.
• Je leert elke dag bij. Zo word je expert.
Hoe je dat aanpakt
• Je haalt fouten uit het softwaresysteem en
zorgt er daardoor voor dat de facturatie goed
verloopt
• Je pakt probleemgevallen op en lost ze op
• Je beantwoordt complexere klantenvragen
• Je bent aanspreekpunt voor de
softwareontwikkelaars van ons systeem
• Je bent verantwoordelijk voor het testen van
nieuw ontwikkelde software
• Jij geeft aan of de software voldoet aan alle
eisen en zoekt of er nog eventuele fouten in
zitten.
• We hebben veel data beschikbaar waar jij nog
veel meer mee kan doen.
• Je werkt autonoom met veel vrijheid om eigen
initiatieven te nemen.

Hoe je dag eruit kan zien
Je komt rond half negen op kantoor binnen om eerst
maar te beginnen met verse koffie. Na een praatje in
de keuken neem jij je mailbox door, en bepaal je wat
jij vandaag gedaan wilt hebben. Misschien wordt er
binnenkort een nieuw project opgeleverd die op de
juiste manier in het systeem moet worden
geconfigureerd of ga je vandaag in overleg over het
testen van een nieuw stuk software. Na een goed
verzorgde en gezellige lunch met je collega’s of zelfs
een klein wandelingetje in de mooie omgeving, gaat je
dag weer verder. Na het verwerken van een paar
verhuizingen staat een collega aan je bureau om hulp
te vragen bij een vraagstuk. Geen dag is hetzelfde en
iedere dag geef je weer vorm door een schakel te zijn
tussen alle teams binnen Vaanster. Met alle vrijheid,
op een manier die bij jou past. Samen met best wel
aardige collega’s.
Het team
Als Backoffice Data Medewerker werk je niet in een
team maar bent wel nauw betrokken bij ieder team.
Wat betreft facturatie heb je veel te maken met
afdeling Finance. Wat betreft het testen van nieuwe
software ben je vooral betrokken bij afdeling Asset
Management. Ieder nieuw project dat wordt
opgeleverd, moet ook door de softwareontwikkelaar op
de juiste manier geconfigureerd worden. Hierdoor is
goed overleg met hun ontwikkelingsafdeling ook
belangrijk.
Binnen Vaanster wordt met plezier samengewerkt en
samen gaan we voor structuur, kwaliteit en de beste
oplossing. Doordat je in jouw rol samenwerkt met veel
andere collega’s heb je een belangrijke rol binnen onze
organisatie.

Dit ben jij
• Je hebt een afgeronde opleiding op WO-niveau,
bij voorkeur in een financiële richting of
bedrijfsadministratie.
• Als je een starter bent leren wij je het vak.
• Je hebt interesse en bij voorkeur ervaring met
de verwerking van data.
• Je hebt ervaring met Power BI.
• Je bent het best op je plek als je meerdere
taken hebt en voelt je het lekkerst als je
volledig in control bent.
• Je werkt zelfstandig en je bent niet bang om
beslissingen te nemen.
• Je bent kritisch op bestaande processen en
zorgt ervoor dat procedures en afspraken
worden nageleefd. Je neemt initiatief om
werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te
voeren.
• Je weet in onvoorziene situaties snel een
praktische oplossing te verzinnen.
• Je bent sociaal handig en weet mensen te
strikken voor je plannen en op de hoogte te
houden van de gang van zaken.
• Natuurlijk ben je integer, accuraat en
zorgvuldig.
• Je houdt niet van hoogdravend geklets, wel van
gewoon aanpakken.
• Je neemt jezelf niet al te serieus, maar je
werk des te meer.
Dit bieden wij
• Een prima salaris plus reiskostenvergoeding.
• Een bijzonder goede werksfeer en een
informele, gezellige werkomgeving.
• Verzorgde lunches, maandelijkse vrijmibo,
boottochtjes, BBQ’s en jaarlijks een weekendje
weg naar een Europese stad.
• Een kantoor op een handige locatie: 2 minuten
lopen vanaf station Bilthoven.
• Zinvol werk, op een terrein dat volop in
ontwikkeling is.
• Meehelpen aan de verduurzaming van
Nederland.
• Een baan bij de marktleider in Nederland op dit
gebied.

Zo solliciteer je
1. Solliciteer
Je stuurt je motivatie samen met je CV en/of je
LinkedIn-pagina naar Anne Ruth (jobs@vaanster.nl)
Leuk dat je solliciteert! We nemen zo snel mogelijk
contact met je op.
2. Contact
Anne Ruth belt of mailt je.
3. Kennismakingsgesprek
We nodigen je uit om langs te komen zodat je ons kunt
leren kennen en wij jou. We vragen je een DISC test te
maken. Zo zien we wat jouw belangrijkste drijfveren
zijn.
4. Contractvoorstel
We doen je een aanbod dat je niet kunt weigeren.
5. In dienst
Even een krabbeltje en klaar. Welkom!
We hebben écht geen hulp nodig van W&S-bureaus.

