KBC Commercial Finance_Financial Controller
Jobomschrijving /
Functiegebied

KBC Commercial Finance NV, afgekort KBC ComFin, is een 100%
dochter van KBC en biedt vanuit haar kantoor te Brussel aan B2B
klanten van KBC en CBC “credit management oplossingen” aan.
Zijn “credit management oplossingen” jou niet echt bekend ?
“Factoring” evenmin ? Wil je meer weten over onze producten en
activiteiten en vooral wil je weten of jij bij Commercial Finance aan
je trekken kan komen ?
Bekijk het filmpje voor een verduidelijking van ons productengamma
en services en aarzel niet om te solliciteren !
Binnen ComFin is de dienst DNA (Data and Analytics)
verantwoordelijk voor Finance, boekhouding, betalingsverkeer,
rekeningbeheer, CRR (Basel regulering), rapportering, data quality
en Datawarehouse.
We zijn op zoek naar een “financial controller” die het team DNA
kan versterken.
KBC Commercial Finance vind je in 1080 Brussel, Havenlaan 6 naast hoofdgebouw KBC met eigen bedrijfsrestaurant,
sportfaciliteiten, pendelbussen naar station, etc
Je kan maar hoeft niet elke werkdag op deze locatie te werken. Je
hebt de nodige vrijheid om je werktijd in te plannen en thuiswerken
is ingeburgerd.

Verantwoordelijkheden

De Financial Controller is, samen met de collega’s, verantwoordelijk
voor toezicht op de boekhouding van KBC Commercial Finance en
zorgt voor een tijdige interne en externe rapportering. Volgende
taken vallen daar onder:
•

•
•
•
•
•
•
•

Controleren of alle boekingen correct werden verwerkt,
wanneer dit niet het geval is zal hij/zij de situatie analyseren
en corrigeren waar nodig op korte termijn en een langetermijn (volautomatische) oplossing uitwerken, samen met
alle betrokken partijen.
Controleren en valideren van binnenkomende facturen en
uitgaande betalingen waar relevant.
Gestructureerde en spotcontroles doen van de
verschillende rekeningen om de correctheid van de
boekhouding te garanderen.
Actief op zoek naar het automatiseren en optimaliseren van
(manuele) boekhoudkundige processen.
Een tijdige en correcte maandafsluiting verzekeren (plus
kwartaal- en jaarafsluiting).
Tijdig volledige en correcte cijfers rapporteren, intern en
extern.
Assistentie verlenen bij auditwerkzaamheden door interne
en externe auditors.
Fiscale verplichtingen opvolgen.

•
•
•
•

Ondersteuning bieden in FSLC (first and second line
control).
Budgetopvolging.
Analytische controles doen op de boekhoudkundige cijfers
en adviezen formuleren naar management.
Documenteren van werkinstructies, processen en
procedures.

Daarnaast speelt de Financial Controller zijn rol in het team, mee
nadenken over de toekomst van ComFin en de dienst DNA,
meewerken aan projecten binnen of buiten ComFin, evoluties
opvolgen in de markt, …

Kwalificaties

Je beschikt over een bachelor diploma accountancy.
Je bent een gemotiveerde problem solver met een passie voor
boekhouding en correcte cijfers.
Ervaring met boekhoudpakket Coda is een plus.
Je bent klantgericht, verantwoordelijk, zelfstandig, integer,
stressbestendig, veranderingsgericht, een sterke teamspeler en vlot
in communicatie.
Naast het Nederlands is een goede kennis van het Frans en/of
Engels aangewezen.

Voettekst

Interesse in deze vacature?
Neem contact op met Hilde Verstuyft, HR Manager, KBC
Commercial Finance: Hilde.Verstuyft@kbccomfin.be of bezorg uw
CV en motivatiebrief.

Solliciteer via de website van KBC
Druk op de knop “solliciteren”.

