Junior projectmedewerker Finance Colruyt Group
Functie
Als junior projectmedewerker bij de financiële afdeling van Colruyt Group werk je mee aan tal van projecten.
Soms neem je de lead in een project, motiveer je alle betrokkenen en heb je oog voor timing, budget en
resources. Een andere keer lever je vooral een inhoudelijke bijdrage.
Hou je van organisatie en coördinatie? Ben je niet alleen sterk met cijfers maar ook met mensen? Dan wacht je
bij Colruyt Group een boeiende job als junior projectmedewerker. Je komt in aanraking met zowel Financethema’s als met algemene thema’s voor de Finance-organisatie. Je krijgt ook de kans om binnen Colruyt Group
een breed netwerk uit te bouwen.
Een nieuwe finance-applicatie? De uitwerking van een governance-proces? Het opstellen van een nieuwsbrief?
Als junior projectmedewerker werk je projectmatig. Wat is de aanleiding? wat is het doel? Naargelang het project
maak je een planning en een kosten- en opbrengstraming. Je engageert de betrokken medewerkers, stelt indien
nodig werkgroep(en) samen, neemt de lead tijdens meetings en ziet erop toe dat het resultaat behaald wordt.
Voor andere projecten ben je meer inhoudelijk betrokken en zorg je mee voor de inhoudelijke uitwerking van de
opdracht.
Variatie en uitdaging troef!
Je werkt in Halle.

Profiel







Ervaring en opleiding – Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een financiële of economische
richting. Starters zijn welkom!
Initiatief – Je bent ondernemend en vind het leuk een project te coördineren van a tot z. Je staat sterk in
je schoenen en durft de dingen op jouw manier te doen.
Communicatie – Je werkt samen met heel wat medewerkers binnen Colruyt Group en hebt tal van
contacten. Je communiceert helder en duidelijk en slaagt erin mensen te motiveren.
Analytisch – Je hebt affiniteit met cijfers en bent in staat om correcte opbrengst- en
kostenberekeningen te maken.
Structuur – Je gaat gestructureerd en projectmatig te werk. Je hebt oog voor detail maar behoudt ook
altijd het overzicht.
Talenkennis – Je bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van het Frans, Engels. Zo kan je vlot
samenwerken met alle collega’s.

Wij bieden





Stimulerende werkomgeving – Je komt terecht in een boeiende werkomgeving: je werkt aan
uitdagende projecten en krijgt de kans om een breed netwerk uit te bouwen.
Eigen initiatief – Je kan echt je stempel drukken op de projecten waaraan je meewerkt en je krijgt de
vrijheid om initiatief te nemen.
Doorgroeimogelijkheden – Je leert elke dag bij en kan rekenen op heel wat opleidingen. Op termijn
kan je ook doorgroeien naar een andere functie binnen Colruyt Group
Extralegale voordelen – Boven op je nettoloon krijg je heel wat extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques en winstdeelname.
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