Pas afgestudeerd? Interesse in de haven? Leergierig en een groot analytisch vermogen? Dan
ben jij misschien de Jr Business Controller die we zoeken!
Antwerp EuroTerminal is de Home Terminal van de gekende Grimaldi lijndiensten naar WestAfrika, Zuid –Amerika, Noord-Amerika, de Baltische staten en het Middellandse Zeegebied en
bedient daarnaast diverse multipurpose schepen. Via diverse kanalen wordt een zeer
uitgebreide hoeveelheid cargo aangeleverd of afgehaald, zoals: personenwagens, trucks en
zelfrijdende machines, maar ook containers, stukgoed en project cargo.
Antwerp EuroTerminal stelt meer dan 300 mensen tewerk en is gevestigd te Verrebroek.
Momenteel is Antwerp EuroTerminal op zoek naar een m/v:

Junior Business Controller
Als Junior Business Controller maak je deel uit van de Financiele afdeling van AET. Je voert analyses uit
zowel op financiele als operationele cijfers.

Concreet bestaat je takenpakket uit:
• Het uitvoeren van business analyses en opmaken van onderbouwd cijferwerk voor
specifieke projecten van AET. Daarbij waak je over een efficiënte aanpak in het
bekomen van data en doe je suggesties ter verbetering deze processen.
• Structureren van informatie om een steeds duidelijker beeld te vormen van de
rentabiliteit en directe contributie van specifieke bedrijfsactiviteiten.
• Begeleiden van audits, voorbereiden van de consolidatie en van de fiscale aangiftes.
• Je verdiepen in het aankoopluik door het analyseren van offertes en lopende
contracten (?) en op basis hiervan aanbevelingen doen aan het management. Op
grotere schaal zorg je voor de financiële opvolging van investeringen.
• Definiëren, opvolgen en rapporteren van KPI’s van de organisatie. Hiervoor doe je niet
alleen beroep op Excel maar bouw je zelf ook Power BI rapporten.
• Hiernaast werk je mee aan de maandelijkse financiële rapportage. Je zal deel uitmaken
van onze Financiële dienst, onder leiding van de Finance Manager.

We bieden jou:
• AET is een sterke speler in de Antwerpse haven die constant groeit en evolueert, als
starter krijg je de kans om mee te groeien en je loopbaan te ontwikkelen. Interne en
externe opleidingen maken deel uit van je persoonlijk groeipad.
• Binnen onze werkomgeving bestaat de mogelijkheid om écht een impact te hebben op
de werking van het bedrijf. Bij ons ben je geen nummer en kom je terecht in een klein
team met oog voor het individu.
• Jouw brutoloon wordt standaard aangevuld met maaltijdcheques, een groeps- en
hospitalisatieverzekering, ecocheques, een laptop en een jaarlijkse bonus.

• Je werkweek bestaat uit 37u, indien overuren nodig zijn worden die allemaal
geregistreerd en fiscaal aantrekkelijk verloond.
• Je hebt flexibele werkuren en na een inwerkperiode is een dag thuiswerk per week
mogelijk.

De ideale Controller:
•
•
•
•
•

Beschikt over een Masterdiploma binnen een financiële richting.
Typeert zichzelf als consequent, grondig, en een enthousiaste teamspeler.
Is een uitgesproken probleemoplosser en verbeteraar.
Beschikt over een goede kennis van Excel en heeft een sterke interesse in Power BI.
Is leergierig en heeft een sterk analytisch vermogen.

Interesse?
Lijkt deze job je op het lijf geschreven? Bezorg ons jouw CV en motivatie via
rekrutering@aet.be. Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met Inge Verhoeven
via 03 570 00 83.
Antwerp EuroTerminal is de grootste multipurpose Terminal die je momenteel kan vinden
binnen de Haven van Antwerpen. Als Home Terminal van de Grimaldi groep, specialiseren we
ons in de behandeling van zowel containers, stukgoed als RoRo. Onze kaai vormt via Finnlines,
ACL en Grimaldi een directe lijnverbinding naar Rusland en Noord-Europa, het Middellands
zeegebied, West-Afrika, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Antwerp EuroTerminal stelt dagelijks
meer dan 300 mensen tewerk en is gevestigd te Verrebroek.

