Corex® is de kokers, hulzen, hoekbeschermers en consumentenverpakkingen divisie van VPK Packaging Group, een snelgroeiende
geïntegreerde industriële groep actief in kartonverpakkingen. VPK Packaging Group is aanwezig in 16 landen met 47 plants en telt ongeveer
4860 medewerkers.
Corex® telt 450 medewerkers in 14 plants , en produceert in 12 landen. Dankzij de verticale integratie met VPK en een sterke lokale
marktfocus plus ontwikkelingen op maat van de klant is Corex® uitgegroeid tot de innovatieve marktleider in zijn sector.
Corex® blijft internationaal groeien, en zoekt een m/v:

Business Controller
Je functie:
-

Opvolging en analyse van financiële KPI’s van de plants en accurate en relevante financiële data rapporteren naar het Corex
general management.
Meewerken aan diverse operationele en financiële projecten, investeringsanalyses, automatisatie projecten (SAP), costing, …
Helpen meevertalen van de strategische doelstellingen in duidelijke financiële KPI’s voor de plants en deze helder
communiceren.
Ondersteunen van het budgetproces in de plants van voorbereiding tot opvolging, forecasts en beheerscontrole. Afwijkingen
detecteren, bijsturing opvolgen. Als permanente sparring partner fungeren voor het plant management en accounting teams.
Helpen opstellen van betrouwbare operationele en financiële rapporteringen en procedures, mee initiëren van
procesverbetering in accounting en finance.
Samenwerken met externe accountants, shared services center, audit…

Je profiel:
-

-

Je genoot een financieel-economische hogere opleiding (master), met reeds een eerste ervaring van een paar jaar in controlling,
boekhouding of analyse. Ervaring in een industriële en/of internationale omgeving is een troef, evenals ervaring met
consolidatie.
Je bent vlot tweetalig N – E, kennis van andere talen (F, D, …) is welkom. Je bent flexibel en mobiel, ook internationaal (korte
verplaatsingen kunnen voorkomen).
Je bent zeer analytisch ingesteld maar tegelijk pragmatisch en hands-on: je fungeert als echte business partner en support voor
de plants.
Je bent een teamplayer die vlot communiceert op elk niveau in de organisatie.
Ervaring met SAP is gewenst, kennis van Hyperion is een voordeel, vlot gebruik van MS Office tools is evident.

Ons aanbod:
-

Een uiterst boeiende functie waarbij je mee aan de knoppen zit in een expansieve, dynamische internationale groep.
De mogelijkheden en middelen van een marktleider.
Een aangename en informele werksfeer binnen een hecht team, op een filevrij bereikbare locatie.
Een grote variatie in contacten binnen en buiten de groep, nationaal en internationaal.
Een aantrekkelijk verloningspakket en bijzondere aandacht voor persoonlijke en loopbaan-ontwikkeling.

Interesse ? Contacteer Jan Vandenhende via jan@hr-management.be, meer info via 0477-328534. We garanderen een snelle, discrete en
professionele behandeling van uw kandidatuur. Bezoek onze websites: www.corexgroup.com en www.vpkgroup.com.

