Financieel manager

(Brugge)

!
Functieomschrijving

Bij Arenal is sport heilig! We zijn dan ook allemaal gepassioneerde sporters
& 100% teamplayers. Vanuit die overtuiging streven we om dagelijks beter
te doen, verwondering te creëeren, en zo al onze klanten – jong of oud,
sportief of niet-sportief, … – een TOP-moment te schenken.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een Financieel manager,
waarbij je verantwoordelijk bent voor het ontwikkelen, implementeren,
coördineren & beheren van alle financiële en boekhoudkundige processen
voor de ganse Arenal groep. “Ik vind een weg of ik maak er één” is dan ook
jouw lijfspreuk. Speel je graag een belangrijke rol in de verdere
professionalisering van ons unieke sportbedrijf?

!
Taken

●

Je bent lid van het management team en bepaalt de strategie
voor het algemene financiële luik van de Arenal groep

●

Je bent het centrale aanspreekpunt voor alle financieel &
boekhoudkundig gerelateerde zaken en neemt hier ook de leiding
over

●

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van alle operationele
boekhouding (kwartaalafsluiting, BTW-aangiftes, …) in
samenwerking met ons extern boekhoudkantoor

●

Je staat in voor alle financiële rapportage, budgettering,
cashplanning, …

●

Je werkt aan procesverbeteringen, creërt nieuwe rapportering,
rapporteert en adviseert aan de andere leden van het
management team

●

Je stuurt op termijn een interne boekhouder aan

!
Profiel

●

Je genoot bij voorkeur een Bachelor of Master opleiding in een
economische richting (TEW, Handelsingenieur, …)

●

Je hebt ervaring in een gelijkaardige functie

●

Je bent een ondernemer met een hands-on-mentaliteit en een zin
voor verantwoordelijkheid

●

Je kan zelfstandig, gestructureerd en georganiseerd werken
dankzij jouw analytisch vermogen

●

Je kan iedereen motiveren met je positivisme, enthousiasme en
dynamisme

●

Je bent sociaal, communicatief en werkt graag in team

●

Je hebt een passie voor sport in het algemeen

●

Je kan vlot communiceren en dit zowel in het Nederlands, Frans als
Engels

!
Aanbod

●

Een scale-up in volle groei met de nodige opportuniteiten

●

Een functie met veel autonomie en ruimte voor eigen ideeën

●

Gepassioneerde collega’s in een sportieve, innoverende &
dynamische werksfeer

●

Contract onbepaalde duur

●

Een competitief loonpakket op maat van je
verantwoordelijkheden, een bedrijfswagen en aangevuld met
leuke extra’s (maaltijdcheques, groepsverzekering, …)

●

Werken vanuit ons hoofdkantoor te Brugge met mogelijkheid tot
thuiswerk, inclusief all you can drink Nespresso & dito pingpongmatchen

!
Interesse?

Stuur dan snel je CV en een korte motivatie naar mattias@arenal.be!

