Finance Officer
Bij Bopro zijn we overtuigd dat onze medewerkers de hoeksteen vormen van ons succes.
Ons multidisciplinair team met getalenteerde medewerkers hebben Mechelen of Gent als
uitvalsbasis.
Strevend naar een positieve impact op de maatschappij biedt Bopro haar klanten in de private en
publieke markt een duurzaam competitief voordeel.
Zelf engageren we ons ook om onze ecologische voetafdruk in te perken. Pure duurzaamheid loopt
als een rode draad doorheen al onze beslissingen en activiteiten.
Zo konden we in de voorbije dertig jaar uitgroeien tot een solied, gerenommeerd en leidend
bedrijf
gespecialiseerd
in
projectontwikkeling
en
onafhankelijke
management
en
consultancydiensten voor vastgoed, bouw en huisvesting.
Ben je bereid om jouw talenten in te zetten om onze project managers en consultants te
ondersteunen & ons Finance Team in Gent vervoegen?

Lees dan snel verder.

Verantwoordelijkheden
Als Finance Officer ben je verantwoordelijk voor een nauwkeurige uitvoering en opvolging van
de financiële en administratieve processen binnen het financieel departement.
De Finance Officer draagt verantwoordelijkheid over:

Financiële
administratieve
aangelegenheden
zoals
handtekeningsbevoegdheden, aanvragen en opvolgen van
bankkaarten, domiciliëringen, subsidies,...

het
beheer
van
bankgaranties, beheer

De betalingsflow van facturen en opvolging ervan in Navision
De financiële rapportering van projecten
Het opvolgen van bedrijfs- en projectmatige verzekerings-en schadedossiers
De opvolging van accounts payable & accounts receivable
De opvolging van financiële processen in het kader van rapportering ISO9001 en
ISO14001

Profiel

Je beschikt over een bachelor/master in een financiële richting en je hebt min. 2 jaar relevante
werkervaring.
Je hebt een goede kennis van MS Office , vooral
excel.
Kennis en inzicht door ervaring van een ERP
pakket zoals Nav Dynamics is een troef.
Je bent cijfermatig en analytisch aangelegd.
Je bent flexibel ingesteld en kan zelfstandig
werken in een groeiende omgeving waar soms
veel druk op de ketel staat.
Je bent een gemotiveerde teamplayer.
Je bent stipt, je werkt nauwkeurig en je hebt
oog voor detail.
Je hebt een goede kennis van Frans en Engels.

Aanbod
Functies bij Bopro worden gekenmerkt door een verregaande autonomie binnen een performant
en dynamisch team.
Bopro investeert in haar medewerkers & hun talenten. Opleidingen, intensieve uitwisseling van
kennis en ervaring, gestoeld op een gestructureerd competentiemanagement, garanderen een
optimale inzet en een groei van je competenties.
Een aantrekkelijk en competitief salarispakket, gerelateerd aan jouw ervaring en potentieel,
getuigt voor de appreciatie die Bopro heeft voor haar mensen.

Interesse?
Stuur vandaag nog je motivatiebrief en cv met vermelding ‘Vacature Finance Officer’ naar
jobs@bopro.be. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

