VACATURE JUNIOR FINANCIAL CONSULTANT
(Finvision, Kortrijk)
FINVISION
FINVISION is een associatie van vier kantoren (gebaseerd in Kortrijk, Brussel, Hasselt en Antwerpen) en is actief in
financiële dienstverlening. Finvision heeft 4 divisies: CFO services, Financieel management, Assurance en Transaction
advisory.
De divisie “CFO services” verzorgt tijdelijke of permanente opdrachten binnen financiële afdelingen van zowel lokale als
multinationale ondernemingen. Dit varieert van dagdagelijkse tot gespecialiseerde accounting, controlling en assistentie
in financieel management. De divisie “Financieel management” verzorgt de boekhouding, afsluitingen en rapportering
aan diverse ondernemingen en ondernemers. De divisie “Assurance” is zowel actief als externe auditor (statutaire audits,
audit van consolidaties, wettelijke opdrachten) als interne auditor (internal audit, data analytics & datamining). De divisie
“Transaction advisory” assisteert bij overnames (due diligence, waarderingen bij transacties, gerechtelijke expertise, …)
voor kopers of verkopers, en nazicht van business plans en in werkkapitaalanalyses.
Voor deze vier divisies beschikt Finvision over een jong en dynamisch team van een 80-tal enthousiaste professionals,
die elk een brede achtergrond hebben in finance, controlling en accounting. Onze professionals worden opgeleid tot allrounders doordat ze ingeschakeld worden in elk van de divisies.
Voor de uitbreiding van het kantoor Finvision te Kortrijk, zijn we op zoek naar een:

Financial Consultant
Als financial consultant ondersteun je de klanten in een brede waaier van professionele financiële diensten; wat kan
variëren van het tijdelijk vervangen van diverse functies binnen de financiële afdeling ; tot het ontwikkelen van
rapporteringstools, het uittekenen van procedures en controles, het optimaliseren van financiële structuren enz… Je
bouwt een sterke relatie op met de klant, die zowel een lokale KMO als een multinational kan zijn, waarin je
engagementen aangaat en ook effectief tot een goed einde brengt. Je bent sterk geïnteresseerd in het verder
ontwikkelen van je bekwaamheden door training en opleiding. Je rapporteert rechtstreeks aan een team van jonge
vennoten.

Profiel
-

Je hebt een master diploma TEW of HIR op zak.

-

Je hebt een eerste relevante ervaring bij een BIG4 of gelijkwaardig.

-

Je bent een gemotiveerde en klantgerichte teamplayer, met excellente communicatie- en analytische
capaciteiten.

-

Je spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

-

Software toepassingen als MS Office (Word , Excel en Powerpoint) zijn een basisvereiste. Enige kennis van
andere ERP-toepassingen zijn een pluspunt.

-

Je werkt gestructureerd en efficiënt, zowel als teamplayer als individueel.

-

Je bent een ‘hands-on’ en je beschikt over een no-nonsense, dynamische ondernemersmentaliteit.

-

Je voelt je aangetrokken tot een flexibele werkomgeving bij een dynamische speler in de dienstverlenende
sector.
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We bieden je
-

Een dynamische werksfeer, die persoonlijke ontwikkeling en groei stimuleert.

-

Een aantrekkelijk remuneratiepakket in verhouding tot je opleiding en capaciteiten.

Interesse?
Bezoek onze website www.finvision.be en stuur vandaag nog je CV en motivatiebrief naar
Kathleen.delporte@finvision.be; of bel op het nr 0496/954311 voor verdere vragen!
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