Boekhoudkundig en Financieel Analist
I. Algemeen
a. Functie: Boekhoudkundig en financieel analist
b. Classificatie Assuralia: A58
c. Brengt verslag uit aan: Head of Accounting & Tax
II. Resultaatgebieden
De boekhoudkundig en financieel analist – Overheads staat in contact met alle
afdelingen (managementcontrole, actuariaat, HR, IT, EPP, Marketing &
communication, enz.) en tevens met de afdeling IFC HO (International Finance
Control).
a. Verantwoordelijkheden


Taken in het kader van de trimestriële/maandelijkse afsluiting:








Trimestriële afsluiting onder IFRS
Trimestriële afsluiting onder Bgaap: Intercompanies , Banken
Jaarlijkse afsluiting onder FRgaap
Opstellen balans onder Solvency II
Actieve deelname aan de projecten ivm de implementatie van IFRS17
Backup voor de taken van de Taks-functie
Backup voor de taken van de algemene en technische (verzekeringen)
boekhouding
 Reconciliatie van de rekeningen waarvoor hij verantwoordelijk is


Beheer van projecten gelinkt aan de boekhouding:
 Analyse en verbeteren van de interfaces tussen het PMS-systeem en de
boekhouding
 Maandelijkse reconciliatie van de interfaces
 Beheer project van de automatische afpunting van inkomende
betalingen
 Instellen van een automatische opvolging van de te betalen commissies
 Beheer van verschillende projecten ivm de automatisering van de
boekhoudkundige taken
 Beheer van het boekhoudsysteem : upgrade + verbetering functies en
aanpassingen in functie van boekhoudnormen



Taken in het kader van Interne Controle:
 Opstellen en updaten van interne procedures
b. Menselijk kapitaal



Op eigen initiatief deelnemen aan een permanent opleidingsprogramma, na
overleg met de opleidings- of de ondernemingsverantwoordelijke.
c. Medewerking



Waarborgen en op peil houden van de samenwerkingsontwikkelingen in het
eigen team met die van de andere divisies en met de Hoofdzetel en/of andere
entiteiten van de groep.

III. Profiel














3-5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
Master in Financiën / Boekhouding
Een goede beheersing van het Engels, Frans/Nederlands
Eeen goede kennis van verzekeringsboekhouden is een plus
Een goede kennis van de boekhoudkundige normen ( Bgaap,IFRS,Frgaap) en
fiscale regels en beginselen
Een goede beheersing van de Microsoft-tools: Excel, Word, kennis van
Access,
Naleven van deadlines
Zelfstandig kunnen werken, zin voor initiatief, creativiteit
Goed organisatietalent
Affiniteit met cijfers
Precisie en nauwkeurigheid
Analytische vaardigheid, kritisch, nieuwsgierig zijn,
Teamplayer

