JO 24155 Treasury Analist
Functie:
Om de geldstromen van Colruyt Group te beheren, zoeken we een enthousiaste en flexibele treasury analist voor
de dienst Treasury. Een ideale job wanneer je wil doorgroeien op de financiële dienst van een groot, Belgisch en
beursgenoteerd bedrijf!
Na een grondige opleiding ben je verantwoordelijk voor de dagelijks cashplanning van Colruyt Group. Je maakt
een overzicht van de inkomende en uitgaande geldstromen en volgt ze tot in detail op. Daarnaast detecteer je
afwijkingen en durf je snel beslissingen nemen om die afwijkingen tot een minimum te beperken.
Cashoverschotten beleggen of tekorten aanzuiveren via verschillende funding-methoden behoren ook tot je
takenpakket. Nauwkeurig werken, oog voor detail en verantwoordelijkheidszin zijn dus essentieel voor deze job.
Door je goede analytische vaardigheden kan je heldere informatie puren uit een massa data. Je slaagt er ook in
om die complexe materie op een eenvoudige manier aan de man brengen. Dat is noodzakelijk, want je doet
regelmatig een update van cashforecast voor de komende 12 tot 24 maanden. én je koppelt deze informatie terug
naar de financiële directie.
Naast je operationele taken werk je ook mee aan verschillende ad hoc projecten. Zo kom je met heel wat interne
en externe partners in contact en bouw je een sterk netwerk uit, binnen en buiten de organisatie. Tot slot
verwachten we ook een kritische blik. Zo durf je zaken in vraag stellen en zoek je continu naar verbeteringen en
efficiëntiewinst. Je neemt ook de nodige initiatieven om deze opportuniteiten gerealiseerd te krijgen.
Je werkt voornamelijk in Halle. Eén dag per week kan je in een regionaal kantoor werken.

Profiel :







Ervaring – Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een economische richting of
gelijkwaardig door ervaring. Een eerste werkervaring is een plus, maar geen must.
Ervaring met SAP is een voordeel.
Stressbestendig – Je bent verantwoordelijk voor de cashplanning van Colruyt Group. Dat
is een grote uitdaging, maar je kan goed omgaan met krappe deadlines en hoge
verwachtingen.
Pro-activiteit – Je neemt zaken op eigen initiatief in handen en werkt deze verder uit.
Een enthousiaste plantrekker – Je bent vlot in de omgang, kan mensen enthousiast
maken en vindt het prettig om een netwerk uit te bouwen.
Talenkennis – Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. Daarnaast heb je ook een
goede basiskennis van het Frans.

Wij bieden :






Een dynamisch team – Je komt terecht in een dynamisch team bestaande uit twee
projectmanagers en een collega treasury analist. De sfeer is los, vriendschappelijk en
positief.
Autonomie – Je krijgt in deze job heel veel vrijheid. Je kan zelf je werkplanning invullen en
er is veel ruimte om zelf initiatieven te nemen.
Opleidingsmogelijkheden – Bij Colruyt Group geloven we dat de firma groeit als de
mensen groeien. Je kan kiezen uit een ruim aanbod van interne en externe opleidingen.
Zo ontwikkel je optimaal je talenten en vaardigheden.
Aantrekkelijk loonpakket – Je krijgt een marktconform loon en heel wat extralegale
voordelen zoals deelname in de winst.
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