Aluvision nv is een jonge, dynamische en groeiende onderneming, gespecialiseerd in hoogwaardige
aluminium designoplossingen voor standenbouw, showrooms en displays. De expertise van ons
gedreven team zorgt voor topprestaties bij klanten wereldwijd. Om onze groei te ondersteunen willen
wij ons team uitbreiden met een:

JUNIOR FINANCIAL ANALIST (M/V)
JE PROFIEL
• Je behaalde een masterdiploma TEW, bij
voorkeur in een financiële richting (Accountancy,
Corporate Finance, enz.).
• Je beschikt over een perfecte kennis van het
Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je bent analytisch ingesteld en werkt ordelijk en
gestructureerd.
• Je hebt zin voor initiatief, je bent kritisch en
beschikt over een sterke hands-on mentaliteit.
JE FUNCTIE
• Als junior financial analist ben je
verantwoordelijk voor de opvolging van onze
Amerikaanse vestiging, zowel op financieel als
boekhoudkundig vlak.
• Je analyseert de financiële gegevens en
rapporteert op regelmatige basis over de cijfers.
• Operationele boekhoudkundige taken en
facturatie schrikken jou niet af.
• Verder verstrek je advies in juridische
dossiers: het opmaken en nalezen van
internationale contracten, het uitzoeken van
wettelijke verplichtingen in het buitenland, het
identificeren van risico’s, enz. behoort eveneens
tot jouw takenpakket.
• Tot slot volg je de subsidiedossiers nauwgezet
op en kan je vlot nieuwe inzichten aanleveren.
• Als vertrouwenspersoon rapporteer je
rechtstreeks aan het management.

ONS AANBOD
• Een uitdagende en vaste job in een sterk
groeiende, internationale omgeving.
• Een open bedrijfscultuur waar innovatie en
klantgericht denken bovenaan staan.
• Een autonome functie met ruimte voor initiatief
en mogelijkheid tot het volgen van diverse
opleidingen.
• Een enthousiast team van getalenteerde
collega’s.
• Een passende verloning volgens kennis en
ervaring.

INTERESSE?
Wil je deel uitmaken van een winning team en van de boeiende wereld van designoplossingen?
Stuur dan vandaag nog je cv met motivatiebrief naar marie@aluvision.com.
Meer info: www.aluvision.com of 0478 133 002.
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