Groep Peeters-Govers uit Gierle, groeide doorheen de jaren uit tot een solide organisatie met
meerdere bedrijven actief in retail en FMCG. Zo is bv. Délidis een gekende groothandel in AGF &
vleeswaren maar staan we ook bekend als grootste familiale franchisenemer van Albert-Heijn
supermarkten in België. Daarnaast openden we in 2020 onze eerste flagshipstore Slagerij PeetersGovers, een moderne en ambachtelijke slagerij waar eerlijk vlees centraal staat.
Om onze verdere groei te faciliteren, kijken we uit naar een (m/v) :

Business Controller
Als rechtstreeks collega van onze hoofdboekhouder werk je nauw met haar samen en focus je op
onze groothandel en de bijhorende vennootschappen. Zo verzorg je mee periodieke afsluitingen,
btw-aangiftes, financiële staten, enz. Voor de administratieve verwerking kan je rekenen op de
ondersteuning van collega’s, die je ook zelf waar nodig een handje helpt. Verder focus je op je
controllingtaken voor onze groothandel. Zo monitor je bestaande businessprocessen en werk je
actief mee aan het optimaliseren van deze flows. Je voert hiervoor de nodige cijfermatige analyses
uit en werpt een kritische blik op onze huidige verwerkingsprocessen.

Profiel:
•
•
•
•
•

Je hebt een hoger diploma in een economisch-financiële richting en kan terugblikken op
relevante ervaring in bv. controlling, finance, accounting ...
Je bent vertrouwd met bedrijfsprocessen en beschikt over een sterke analytische geest.
Excel heeft voor jou uiteraard geen geheimen en je bouwt graag mee aan de verdere ITmodernisering binnen de afdeling.
Je werkt graag binnen een sterke teamgeest en hebt een hands on-attitude, typerend voor
onze no-nonsens cultuur.
Je communiceert vlot en draagt discretie en integriteit hoog in het vaandel.

Aanbod:
Je komt terecht in een groeiende en gezonde Belgische onderneming in hartje Kempen. Een sterke
teamgeest en pragmatische stijl typeren onze aanpak. In deze functie kan je rekenen op afwisselende
maar bovenal boeiende verantwoordelijkheden. Uiteraard gaan deze gepaard met een uitgewerkt
verloningspakket.

Interesse?
Stuur je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Pieter Gaukema. Snelle reactie en
discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons tijdens de kantooruren contacteren op
014/61 57 87.

