
FINANCIEEL
CONTROLLER

• Als financieel controller leid je de financiële administratie van 
de Kringwinkel Antwerpen in goede banen

• Je draagt de eindverantwoordelijkheid over de 
boekhoudkundige activiteiten en stuurt je administratieve 
medewerkers aan

• Je rapporteert aan de financieel directeur

• Je controleert de correcte uitvoering van de A-Z boekhouding
• Je staat in voor de oplevering van de jaarlijkse audit door de externe revisor
• Je stelt de budgetten en begroting op en volgt deze op
• Je zorgt voor een heldere rapportage aan de diverse bedrijfsunits. Hiervoor monitor en begeleid je de 

periodieke afsluitingen tot en met de jaarrekening
• Je waakt over de voortgang van Europese subsidiedossiers        

en zorgt voor een vlotte afrekening
• Je bent de drijvende kracht achter het optimaliseren van       

boekhoudkundige processen, aangiften en externe        
rapportering

• Je stuurt een team aan van 3 medewerkers
• Je bent het aanspreekpunt voor zowel de          

externe accountant als de revisor

• Je werkt in een uitdagende onderneming die 
toonaangevend is op vlak van circulariteit en sociaal 
ondernemerschap

• Je krijgt veel vrijheid en kansen om verantwoordelijkheid 
te nemen

• Je collega’s komen uit de hele wereld (meer dan 70 
verschillende landen)

• Je voltijdse uurrooster telt 36 uur per week. Alle 
gewerkte overtijd wordt omgezet in vrije dagen

• Volgens je anciënniteit heb je recht op extra 
vakantiedagen

• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, 
ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling woon-
werkverkeer openbaar vervoer aan 100%

• Ruime opleidings- en bijscholingsmogelijkheden

To do

Sollicitatie richten aan aanwervingen@dekring-

winkelantwerpen.be

Toe te voegen berichtregel: Sollicitatie Financieel 

Controller
Toe te voegen bijlagen: CV en motivatiebrief 

Jouw plek in de kringwinkel

Jouw TalenTen

Troeven

Jouw uiTdagingen 

  600 Jobs voor mensen die heT 
moeiliJk hebben op de arbeids-

markT 

4 milJoen kg hergebruik 
per Jaar = 

403 gevulde 
zeeconTainers

• Je bent cijfermatig en analytisch ingesteld
• Je bent nauwkeurig, discreet en hebt veel zin voor 

verantwoordelijkheid
• Je bent flexibel en in staat om te werken in een 

uitdagende en veranderende omgeving
• Je volgde een boekhoudkundige opleiding en hebt 

heel wat praktijkervaring 
• Je werkt vlot met courante informatica toepassingen. 

Ervaring met Business Central (Dynamics) is een 
plus.

• Je communiceert vlot en duidelijk. Met je gedreven-
heid weet je anderen te enthousiasmeren.

• Je bent sociaal ingesteld en staat open voor diversi-
teit

• Je bent empathisch en voelt de noden van je team 
aan


