VEB heeft als missie de publieke sector op vlak van energie duurzamer en efficiënter te maken en streeft
naar een algemene energiebesparing bij de brede publieke sector. Dit doen wij enerzijds door
energiebesparende maatregelen aan te bieden en anderzijds door groene energie centraal aan te kopen en
te leveren aan publieke diensten.
VEB speelt een cruciale rol in de regie van projecten rond energie-efficiëntie aan een heel diverse groep van
Vlaamse overheidsentiteiten (o.a. scholen, zorg- en welzijnssector, sociale huisvesting, centrale
overheidsdiensten, …), waarvan het aantal nog elke dag toeneemt.
Binnen VEB leeft dan ook een “Go for it”-sfeer waar een vijftigtal collega’s zich met hart en ziel inzetten om
de gestelde doelen te bereiken.
Omwille van deze sterke groei zijn we momenteel op zoek naar een (m/v/x):

FINANCIAL CONTROLLER
MET EEN BUSINESS MINDSET

Jouw functie
•
•

•
•
•

Je analyseert de beschikbare cijfers en brengt deze samen in overzichtelijke rapporten die toelaten
beslissingen te onderbouwen.
In nauwe samenwerking met de verschillende diensten werk je continu aan het verbeteren van de
efficiëntie en de betrouwbaarheid van de financiële processen. Je doet hiervoor concrete
voorstellen en staat in voor de uitwerking.
Op maandbasis ben je verantwoordelijk voor de Gross Margin afsluiting voor de diensten
Leveringen en Energie-Efficiëntie, die uiteindelijk leidt tot een GM-boeking.
Op maandbasis ben je verantwoordelijke voor de financiële opvolging van de projecten van de
dienst Energie-Efficiëntie. Je bespreekt deze met de projectleiders.
Je bent verantwoordelijk voor de maandelijkse rapportering en variantie-analyses met betrekking
tot de brutomarge.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Master/Bachelor in een financiële economische richting en relevante ervaring (min. 3 jaar)
Basiskennis in analytische boekhouding en financiële analyses
Uitstekende kennis van het Nederlands
Analytisch sterk en in staat om het overzicht te bewaren.
Assertief en communicatief om een goede wisselwerking met de business units te waarborgen.
Ervaring in de energie- of en-of projectomgeving is een pluspunt.
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Ons aanbod
•

•
•

Wij bieden een afwisselende job in het centrum van de actualiteit (energie en klimaat), in een jong
bedrijf dat bruist van de energie en dat een mooie combinatie maakt tussen economische en
maatschappelijke belangen. Wij zijn een vlakke organisatie, vormen een hecht team en geven veel
ruimte voor inspraak.
Je krijgt een contract van onbepaalde duur en een marktconforme verloning met extralegale
voordelen.
Wij bieden een maximale flexibiliteit in het vormgeven van je job en hanteren glijdende werkuren.

Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en cv naar anne.lemaire@veb.be.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Tom Feys via tom.feys@veb.be of
02 421 32 00.
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