VACATURE: Growth Manager
START
Zo snel als mogelijk

LOCATIE
Amsterdam

UREN
28 tot 36

Groei & Glunder is een supersnelgroeiende, frisse, scale-up in de jeugdzorg. Ons team begeleidt meer
dan 100 kinderen in Amsterdam, zowel thuis als op school. In 2018 zijn we maar liefst met 300%
gegroeid en in 2019 zullen we met veel nieuwe collega’s starten in verschillende nieuwe regio’s.
Om deze groei in goede banen te leiden zijn wij opzoek naar een super gestructureerde Growth
Manager die goed is in het ontwerpen van processen en ervoor zorgt dat deze door het gehele team
worden nageleefd.
Jouw werkzaamheden
Als Growth Manager ben je verantwoordelijk voor de gehele backoffice, zowel in Amsterdam als in de
nieuwe regio’s waar in 2019 gestart gaat worden. Je maakt, herziet en handhaaft processen, stelt KPI’s
op en analyseert deze, blijft het EPD en de administratie continue verbeteren en voert deels de
financiële administratie.
Samengevat, jij biedt het gehele Groei & Glunder team structuur en zorgt dat alle IT op orde is om
gecontroleerd te blijven groeien.
Wat jij ons kunt bieden
• Je bent super gestructureerd en brengt duidelijkheid in je omgeving aan waar nodig. Jij krijgt
mensen in beweging en zorgt ervoor dat afspraken in het gehele team nagekomen worden.
•

Je bent handig met IT, ziet waar systemen verbeterd kunnen worden en kan goed meedenken
met de IT-ontwikkelaars.

•

Je hebt ervaring met het voeren van de financiële administratie en het maken van financiële
plannen. Je draait je hand er niet voor om financiële prognoses te maken.

•

Je bent of een ervaren operationeel manager die al heeft bewezen in snelgroeiende bedrijven
mee te kunnen groeien, of je bent een hoogopgeleid, organisatorisch talent.

•

Je hebt ervaring in- of affiniteit met de zorg.

De arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van jouw profiel bieden we je een salaris tussen de € 2.500,- en € 3.500,- bruto per maand
bij een werkweek van 36 uur.
Nieuwsgierig geworden?
Bij interesse mag je jouw motivatie en cv mailen naar Emile Schürmann via emile@groeienglunder.nl.
Hopelijk drinken we snel een kop koffie!

