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
West-Vlaamse onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in merken in portfolio.
Vandaag is Jet Import uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 110 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:

Manager Controlling & Reporting

Functie
Als manager Controlling & Reporting superviseer je een team van Commercial & Financial Controllers en ben je
eindverantwoordelijke voor de adviezen naar de brand owners, de CEO en de andere departementen.
In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de CEO.
Tot jouw takenpakket behoren o.a.:
•

•
•
•

Het garanderen van tijdige, accurate data & financiële informatie aan de brand managers, de zaakvoerder
en de brand owners omtrent de prognoses, de variantieanalyse, de margeanalyse, de analyse van
investeringen, enz. van onze brand portfolio;
Fungeren als sparring partner van het management team en de zaakvoerder en deze bijstaan in het
nemen van beleidsbeslissingen;
Supervisie van vergaderingen met brand owners, commerciële teams en eigenaar aandeelhouders,
waarbij je indien nodig zelf diepgaande analyses uitvoert, zonder het overzicht uit het oog te verliezen;
De opvolging van contractmanagement;

•
•
•
•

De coördinatie van alle budgetoefeningen (zowel naar brand owners als intern);
Het opstellen, monitoren en interpreteren van alle relevante KPI's;
Het aansturen van het team Commercial & Financial Controllers;
Het participeren in ad hoc projecten, zoals bv. het automatiseren van de rapportering, het realiseren van
optimalisaties, etc.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde een Master diploma in een economische richting ((Toegepaste) Economische
Wetenschappen, Handelsingenieur, etc. )
Je combineert een 10-tal jaar professionele ervaring in Controlling (bij voorkeur in Sales of Commercial
Controlling), met ervaring in het aansturen van een team
Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en je combineert dit met een proactieve en
resultaatgerichte ingesteldheid
Je werkt nauwkeurig, efficiënt en weet de juiste prioriteiten te leggen
Je bent stressbestendig en strakke deadlines en verantwoordelijkheid schrikken je niet af
Legal topics en contracting behoren tot jouw expertise
Door je sterke leiderschapskwaliteiten, weet je zowel zakelijke partners als medewerkers te beïnvloeden
en in de juiste richting te sturen
Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, het Engels en het Frans (geschreven en gesproken)
Affiniteit met IT-toepassingen en systemen is een must

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. Je inspanningen worden beloond met een aantrekkelijk
salarispakket.

