Smartmat een snel groeiende fresh food e-commerce organisatie is op zoek
naar een nieuwe collega. Smartwat? Smartmat is de onderneming achter enkele
sterke voedingsmerken zoals Foodbag.be en Canteen.be.
Om onze groei te ondersteunen zijn we op zoek naar een business analist
FINANCE om ons team te versterken.
Wat zoeken we?
Als business analist finance ben je gebeten door cijfers. Je staat hierbij in dagelijks
contact met verschillende teams, collega’s en externe partners binnen de
onderneming.
Je belangrijkste taken zijn:
-

Je controleert de marges van onze verschillende producten op regelmatige
tijdstippen en onderneemt actie wanneer nodig;
Je verzamelt en analyseert interessante data die onze business vooruit kan
helpen.
Je bent het aanspreekpunt tussen Smartmat en onze accountant;
Je stroomlijnt alle financiële processen en verbetert ze;
Je bent verantwoordelijk voor een correcte en tijdige maand- en
kwartaalcijfers (management rapportering en brutotabellen).
Je analyseert en verklaart de verschillen bij ontvangst maand rapportering
Je helpt bij de voorbereidingen en opmaak van budgetten
Je biedt ondersteuning bij ‘ad hoc’ projecten
Je ondersteunt het management bij:
- Opmaak financiële plannen;
- Maken van simulaties;
- Rapportering van financiële cijfers.

Dit ben jij
-

Je bent gebeten door cijfers en analyse
Je hebt enkele jaren ervaring in een gelijkaardige rol of hebt andere relevante
ervaring met financiële of business analyse.
Je hebt uitgebreide kennis van Microsoft Excel / Google Sheets en kan vlot
inzichten visualiseren in presentaties.
Je bent hands-on, sociaal en kan vlot zelfstandig werken. Je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.
Naar oplossingen zoeken vind je fantastisch!

-

Je bent stressbestendig en flexibel. Deadlines zijn voor jou een extra
drijfveer.
Je bent kritisch ingesteld en durft zaken in vraag stellen, met oog voor
efficiëntie.
Je houdt van uitdagingen en hebt zin om van Smartmat een succes te maken.
Je werkt vanuit ons kantoor in Gent (Dok Noord) en thuis.

Dit bieden we je aan
-

Marktconform loon
Maaltijdcheques en ecocheques
Gsm met abonnement en een laptop
Hospitalisatieverzekering
Korting bij Foodbag
Een fijne werkomgeving waar je meer dan kansen genoeg krijgt om jezelf te
ontplooien

Stuur je CV en motivatiebrief door naar jobs@foodbag.be
jobs@foodbag.be
www.foodbag.be

