MANAGEMENT CONTROL MEDEWERKER
I.

Algemeen
a. Functie: Management Control Medewerker - senior
b. Classificatie Assuralia: FI47
c. Brengt verslag uit aan: Head of Financial Control and Treasury

II.

Resultaatgebieden
De management controller werkt met alle afdelingen van de onderneming,
voornamelijk de boekhouding en het actuariaat.
Hij heeft geregeld contact met de correspondent in Frankrijk die ons gebied beheert.
De management controller heeft een overzicht van de activiteiten en de strategie van
de onderneming.
Zijn activiteit bestaat voornamelijk uit gegevensanalyses en rapporteringen.
a. Verantwoordelijkheden
De management control medewerker is verantwoordelijk voor de volgende taken:
 Maandelijkse rapporteringen: opvolging en analyse van de activiteit (omzet) van
Cardif Belgium, analyse van de afwijkingen ten opzichte van het budget en de
vorige rapporteringsfasen...
 Kwartaalrapportering: opvolging en analyse van de afsluiting van de rekeningen,
technische en financiële resultaten, coördinatie en samenstelling van het
eindresultaat van Cardif Belgium tijdens de afsluitingen en updates van het
budget, analyse van de afwijkingen en high-level rechtvaardiging van de
bewegingen ten opzichte van het budget en de vorige rapporteringsfasen...
 Specifieke jaarrapporteringen: actief deelnemen aan de voorbereiding en
analyseren van de voorlopige begroting (technische en financiële resultaten,
evolutionaire P&L-analyse, definitieve presentatie van het budget).
De medewerker is ook verantwoordelijk voor het opvolgen, implementeren van de
richtlijnen, verwerken en analyseren van de gegevens volgens de instructies van
het Head Office over de rapporteringen met betrekking tot de Berekening van de
eenheidskosten van de Prudential Closing (Solvency II, IFRS), de
kostprijsberekening (Cost Model) en het rentabiliteitsonderzoek (Profitability
Study), IFRS 17 (Transition, Dry Run, IFRS cost en P&L-analyse).

 Diversen: actief deelnemen aan het cashmanagement, opstellen en actualiseren
van procedures, deelnemen aan de implementatie van managementtools en
optimaliseren daarvan, geven van presentaties aan het managementteam.
b. Menselijk kapitaal


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



III.

Instaan voor en onderhouden van de samenwerkingsakkoorden tussen de teams
van de andere divisies en eventueel het centrale bureau of andere ondernemingen
van de groep.
Profiel:












Master (universiteit of hogeschool) economische of financiële richting
Zeer goede financiële en boekhoudkundige kennis: minimaal 5 jaar ervaring in
een financiële functie, minimaal 2 jaar als management controller - kennis van een
verzekeringsbalans is een pluspunt.
Goede kennis van Engels plus Nederlands en/of Frans
Perfecte beheersing van de computertools: Perfecte beheersing van Excel, goede
kennis van Access. Programmeren in VBA is een pluspunt.
Goede communicatieve vaardigheden
Deadlines halen, stressbestendig
Zelfstandig kunnen werken, zin voor initiatief, creativiteit
Nauwgezetheid en precisie
Analytische vaardigheden, kritisch denken, nieuwsgierigheid
Teamspirit

