Jet Import is één van de grootste distributeurs in de Benelux van premium dranken en healthy snacks, zoals Red
Bull, Fever-Tree, Heineken, Copperhead Gin, Sol, Desperados, Bionade, Armand de Brignac en Fulfil. En onze WestVlaamse onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in merken in portfolio.
Vandaag is Jet Import uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 100 gemotiveerde medewerkers en
een sterk netwerk van toeleveranciers die elke dag het beste van zichzelf geven. Jet Import heeft haar plaats
verworven in retail, petrol en horeca. Met een jaaromzet van meer dan 143 miljoen en een jaarlijkse ‘double digit’
groei blijven we een onderneming in volle expansie.
Innovatie, kwaliteit, rentabiliteit, passie en gedrevenheid vormen de fundamenten van onze drive.
Om deze groei verder te realiseren is Jet Import op zoek naar een:

Junior Finance Manager

Functie
Als Junior finance manager combineer je de verantwoordelijkheid voor de opvolging van het dagelijkse financiële gebeuren &
het aansturen van het boekhoudteam met een sterke betrokkenheid bij strategisch-financiële projecten.
Je functie omvat de volgende taken & verantwoordelijkheden:
•
Je bewaakt de correctheid en integriteit van de boekhoudkundige gegevens en processen
•
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de collega boekhouders, waarbij je hen niet enkel helpt bij vragen, maar
eveneens leiding geeft en als back-up fungeert bij afwezigheid
•
Je verzorgt de jaar- & maandafsluitingen en je bent eerste contact persoon voor externe (financiële) audits en
controle organen
•
Je analyseert de resultaten ten opzichte van de voorgaande periodes, ten opzichte van de vooropgestelde
doelstellingen en de strategische plannen; waardoor je de juiste verbanden kan leggen en de impact van bepaalde
gebeurtenissen in financiële cijfers kan vertalen en/of kan inschatten
•
Je vertaalt de resultaten van je analyses in overzichtelijke en doelgerichte rapporten.
•
Naast het aanleveren van de recurrente managementrapportering, sta je ook in voor ad hoc rapporten en
bijkomende analyses op vraag van het management of ander interne partners

•
•
•

Door actief mee te denken met Sales & Marketing, met andere interne departementen en met het management
weet je de financiële impact van nieuwe ideeën perfect in te schatten
Je werkt mee aan projecten en je ondersteunt bij impactanalyses en verbetervoorstellen
Je bent de rechterhand van de CFO, aan wie je rechtstreeks rapporteert

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een masterdiploma in een economische richting (Handelsingenieur, (Toegepaste)
Economische Wetenschappen,...)
Je brengt een 10-tal jaar relevante werkervaring mee, op gebied van financiële analyse en controle
Een eerste ervaring in het aansturen van mensen is een plus
Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en je combineert dit met een pro-actieve en resultaatgerichte
ingesteldheid
Je werkt nauwkeurig, efficiënt en weet de juiste prioriteiten te leggen
Je bent stressbestendig en strakke deadlines schrikken je niet af
Je hebt een sterke interesse in IT en je bent een expert in het gebruik van Excel en rapporteringstoepassingen
Je bent een echte teamplayer die anderen weet te engageren
Naast het Nederlands, beheers je ook de Franse en de Engelse taal

Wat Jet Import te bieden heeft
Je komt terecht in een professionele omgeving waar jouw enthousiaste collega’s zorgen voor een aangename werksfeer en
bakken energie. We voorzien een volledig opleidingstraject zodat je alle facetten van ons bedrijf kan zien en je vertrouwd
geraakt met onze business. We bieden je ook reële doorgroeimogelijkheden aan alsook ruimte voor initiatief binnen een open
bedrijfscultuur. Daarnaast kan je rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met een pakket aan extralegale voordelen.

