Voor de versterking van ons financieel departement op de hoofzetel van The Adecco Group te GrootBijgaarden hebben wij een opportuniteit voor een Junior Finance and Reporting Controller m/v (nl/f/e)
Studeer je binnenkort af als Bachelor Accountancy-Fiscaliteit en ben je gebeten door rapportering? Dit is een
uitgelezen kans!
Jouw taken als Junior Finance and Reporting Controller?
Je verzorgt de maandelijkse interne en externe rapporteringen. Je berekent, verwerkt de marges voor de
verschillende diensten die binnen de Adecco groep worden aangeboden. Je verwerkt, controleert en analyseert
de SGA expenses en analyseert de resultaten.
Je controleer en analyseert de diverse rapporteringsrubrieken en zorgt voor een correcte en tijdige opmaak van
de branch P&L’s zodat het management de juiste beslissingen kunnen nemen.
Je volgt de wijzigingen in oa. sociale wetgeving, subsidies en wetsverzekering die het bedrijfsresultaat kunnen
beïnvloeden op
Je bereidt samen met de Teamleader Reporting & Control de interne en externe audits voor.
Je Ondersteunt bij het implementeren en verbeteren van nieuwe bedrijfsprocessen.
Jouw profiel als Junior Adecco Finance & Reporting Controller?
Je behaalde een bachelor Accountancy -Fiscaliteit
Je bent vlot drietalig (Nederlands – Frans – Engels) zowel mondeling als schriftelijk
Je hebt een uitstekende kennis van Excel
Je werkt uitgesproken accuraat, bent analytisch sterk en kan goed om met deadlines.
Je hebt een uitgesproken interesse om verder te evolueren binnen Financiële controle en reporting!
Adecco is de grootste aanbieder van Human Resource Solutions ter wereld met meer dan 6.600 kantoren in 70
landen. In België heeft Adecco een netwerk van meer dan 120 vestigingen waar ruim 10.000 associates per
week aan het werk zijn en ca. 900 vaste medewerkers.
Onze medewerkers kiezen voor Adecco omwille van onze commerciële drive en dynamische uitstraling, de
sociale bewogenheid en (h)echte verbondenheid onder collega’s.
Als schoolverlater kom je terecht binnen een ervaren team van specialisten die je graag de knepen van het vaak
leren, je doorloopt een leertraject op maat en kan een professionele loopbaan binnen ons bedrijf uitbouwen.
Benieuwd of er een match is met Adecco? Doe de online company match. Solliciteren is de next step!
Solliciteren kan je op hr.internalrecruitment@adecco.be of online www.adecco.be, een snelle en discrete
opvolging wordt gegarandeerd

