Holvoet Groep zoekt
HANDS-ON BUSINESS CONTROLLER mét doorgroeimogelijkheden
VOOR VERDERE GROEI VAN ONZE ONDERNEMINGEN
Holvoet Groep met hoofdkantoor in Izegem bestaat uit verschillende bedrijven, actief in de bouw- en retailsector.
Ons team is een mix van ervaring en jonge ambitie. Timing, budget en kwaliteit zijn onze kernwaarden.
FUNCTIE:






Je bent financieel eindverantwoordelijke voor alle bedrijven binnen de Groep Holvoet. Je kan hiervoor
rekenen op de steun van 2 boekhouders.
Je staat in voor de dagdagelijkse samenwerking met de externe partijen, kredietverzekeraar, externe
boekhouder, diverse partijen zowel in een nationale als internationale context.
Je bent verantwoordelijk voor de maandelijkse en kwartaalrapportering naar directie toe en denkt
analytisch en strategisch mee in het Management Team.
Je krijgt alle vrijheid om de volledige groep, bestaande processen en procedures te analyseren en
optimaliseren.
Je werkt mee aan de integratie van een ERP pakket, en zet hier zelf de nodige processen voor op met oog
op rapportering en projectcalculatie.

JE PROFIEL:






Master niveau in een financiële richting, en hebt reeds een eerste werkervaring in Controlling of Audit
achter de rug.
Je hebt een zeer sterke IT interesse en Excel heeft geen geheimen voor je.
Je spreekt vloeiend Nederland en Engels.
Je staat stevig in je schoenen, bent een sterke communicator, down-to-earth en proactief.
Je bent klaar voor die volgende stap in je carrière

ONS AANBOD
 Je komt terecht in een gedreven onderneming met een familiaal karakter en open bedrijfscultuur. Wij
bieden je een zeer afwisselende job binnen een dynamische omgeving in volle groei.
 Ons hoofdkantoor ligt in Izegem, echter de helft van de tijd werk je ook in onze kantoren te Brugge.
 We geloven sterk in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door opleidingen ed.
 Een interessant verloningspakket gekoppeld en afgestemd op jouw ervaring en prestaties.
 Vast contract van onbepaalde duur.

WAAR EN HOE SOLLICITEREN?
Solliciteren met CV en motivatiebrief via e-mail: hr@holvoetgebroeders.be
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