CONTROLLER

What are we looking for?
Als controller speel je een belangrijke rol binnen het departement Finance & Administration. Je draagt actief bij aan een continue
verbetering van de performance van het bedrijf, en zorgt samen met een team van ervaren collega’s dat onderstaande
werkzaamheden vlekkeloos verlopen.
Je bent verantwoordelijk voor de periodieke grootboekcontrole.
Je analyseert kritisch de verschillen van de huidige periode (maand en cumul) ten opzichte van vorig jaar en budget.
Je brengt ﬁnanciële risico’s in kaart.
Je zorgt voor de correcte opstelling van budgetten.
Je staat in voor de maandelijkse management rapportering inclusief management letter. Je bespreekt de evolutie van de cijfers, inclusief
budget, zowel met het management als de lokale business unit directors.
Je wordt ingeschakeld bij ad-hoc projecten op diverse (ﬁnanciële) domeinen waar jouw inzicht en analyses een meerwaarde betekenen.
Je behoort tot een team van 2 ﬁnancial controllers en rapporteert rechtstreeks aan de F&A director.

Sounds good? Lees dan zeker verder!

Your proﬁle
Je beschikt minstens over een bachelor opleiding in een economische richting en hebt minimum 5 jaar ervaring in een commerciële omgeving
en/of binnen een big 4 auditkantoor.
Je hebt een doorgedreven boekhoudkundige kennis en bent gebeten door cijfers. Je analytische geest stelt je in staat om deze verder juist te
interpreteren.
Ervaring met een permanent voorraadsysteem en rapportering met korte deadlines zijn een meerwaarde.
Sterke communicatieve vaardigheden vul je aan met een punctuele en gestructureerde werkhouding.
Je bent proactief, hebt spontaan inzicht in bedrijfsprocessen en bent kritisch ingesteld.
Je staat bekend als een servicegerichte teamspeler met groot verantwoordelijkheidsgevoel.

What’s in it for you?
Een vast contract met competitief salarispakket in lijn met je ervaring en competenties, inclusief extralegale voordelen (bedrijfswagen, 13e
maand, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, voordelenplatform, …)
Een uitdagende jobinhoud waarbij vernieuwing, collegialiteit en een hands-on mentaliteit centraal staan.
Een plaats binnen een dynamisch team met 20 aangename collega’s
Een goede work-life balance met glijdende werkuren in een Belgisch top 100 bedrijf
Een ﬁlevrije werkplek te Sint-Niklaas

Locatie:
Sint-Niklaas - Hoofdzetel

FEBELCO
Eigenlostraat 1
9100 Sint-Niklaas
België

Tel: 03/780 80 00
Url: www.febelco.be

INTERESSE?
Voor meer informatie:
Bel NELE TIELEMANS
op het nummer: 03 780 83 36

