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Junior Business Controller 
 
 

Functie 
 
Finance is meer dan ooit data-gedreven. Hier krijg je als young finance potential de vrijheid 
om jezelf te ontwikkelen in een dynamische organisatie binnen een steeds evoluerende 
sector. 
Je komt terecht in een klein maar hecht team. Geen kille zakelijke omgeving waar alles is 
voorgekauwd, maar waar initiatief en zelfstandig functioneren worden aangemoedigd. 
 
Een greep uit je takenpakket: 

• Het opmaken van de wekelijkse en maandelijkse rapportering (sales, stock, costs, ...) 
zowel voor intern als extern gebruik 

• Het uitvoeren van het closing process: opvolgen van geboekte facturen en provisies, 
uitvoeren van processen in SAP met als doel de kostprijs per product te bekomen 

• Het onderhouden van het kostprijssysteem in SAP 

• Het onderbouwen van prijs- en variantieanalyses 

• Ad hoc projecten 
 
Verder ondersteun je de Business Controller bij: 

• Het opmaken van het budget & tussentijdse inschattingen van de te verwachte 
resultaten 

• De consolidatie van de verschillende afdelingsbudgetten 

• Het opmaken van kostprijsberekeningen bij nieuwe projecten 

• De profitability rapportering 

• Het opvolgen van investeringsprojecten 

• De transitie naar een gedigitaliseerde werkomgeving. 

 
 
Profiel 
 
Je bent in het bezit van een Masterdiploma in een economische richting. 
Bij voorkeur heb je minstens 1 à 2 jaar werkervaring in business controlling. 
 

• Je bent een goede en vlotte communicator 

• Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels 

• Je staat bekend als zelfstarter en een echte doorzetter 

• Je bent nieuwsgierig en leergierig 

• Je staat planmatig sterk in je schoenen maar je kan je ook flexibel opstellen 

• Je hebt brede Excel-vaardigheden; je kennis van SAP en/of Power BI is een troef. 
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Aanbod 
 
Je komt terecht in: 

• Een organisatie in volle groei en transitie. Dit brengt heel wat boeiende uitdagingen en 
mogelijkheden met zich mee. Je krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen en bij te leren. 

• Een dynamische en fijne omgeving waar collega’s elkaar helpen en samenwerken naar 
één gemeenschappelijk doel, waarbij de liefde voor het product centraal staat. 

 
Verder bieden we: 

• Een kwalitatief onboardingstraject met onder andere een opleidingsprogramma waarbij 
je de organisatie in al haar facetten leert kennen. 

• Een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen zoals 
maaltijdcheques, een groeps- en hospitalisatieverzekering, een fietsvergoeding, een 
flexibele verlofplanning en werkregeling (glijdende werktijden/telewerk), 6 extra ADV-
dagen, ... 

 


