
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Working at conTeyor is MAD. 

 

Werken bij conTeyor is MAD. MAD staat voor Making A Difference, en dat is 

wat elke conTeyor-collega elke dag doet. We maken allemaal een verschil. 

Voor onszelf, ons team en vooral voor de klant, omdat we allemaal 

bijdragen aan het leveren van die uitstekende service. 

conTeyor is een internationale speler in de ontwikkeling en levering van herbruikbare 

verpakkingsoplossingen voor delicate industriële onderdelen (voor 90% in de automobielsector). 

De organisatie ontwikkelt en produceert sinds 1995 gepatenteerde duurzame oplossingen in 

textiel, plastic en staal en is al meer dan 25 jaar marktleider in Europa. www.conteyor.com 

Ter versterking van de Finance afdeling in ons hoofdkantoor in Merelbeke zijn wij op zoek naar 

een dynamische en gedreven (M/V/X)  

FINANCIAL CONTROLLER 

Data minded Expert met Business acumen 

JOUW ROL : Controlling & Data Management 
• Als Financial controller, maak je deel uit van een team van 3 personen in Finance 

en werk je nauw samen met de regional finance teams en de Corporate Finance 

Manager aan wie je rapporteert. 

• Je coördineert de financiële opvolging en afsluiting binnen conTeyor Groep, zorgt 

voor tijdige ICO-afstemmingen en controleert de consolidatieboekingen. 

• Je bent verantwoordelijk voor nauwkeurige rapportage aan management, 

bestuur en banken en voor accurate forecasting en budgettering.  

• Je consolideert, verwerkt en analyseert datagevens en zet ze om in relevante 

business inzichten. Daarnaast stel je mogelijke correctiemaatregelen voor 

geïdentificeerde business problemen voor.  

• Op basis van je grondige kennis van de bedrijfsprocessen, verdiep je in de 

controlling activiteiten en stuur bij waar nodig.  

• Je onderzoekt mogelijkheden om datakwaliteitsniveau te verhogen en neemt 

initiatieven om data beter bruikbaar te maken.  

• Als key user voor Power BI , assisteer je het Management bij de implementatie van 

deze tool en zorg je voor training en ondersteuning over de verschillende Power BI 

Rapporten.  

• Je werkt actief mee aan diverse Corporate Finance projecten.  
 

http://www.conteyor.com/


  

JOUW PROFIEL: ICT vaardig en Analytisch sterk  
• Je combineert je Master in een financiële richting met een eerste ervaring in een 

gelijkaardige rol en/of in audit.  

• Je wordt vaak omschreven als ICT vaardig. MS office heeft geen geheimen voor jou, en 

je werkt vlot met nieuwe tools. We werken met SAP en Power BI.  

• Jij bent een dataminded business expert en kan moeiteloos met data overweg om 

inzichten te vertalen in strategisch advies.  

• Je analytische skills, hands-on en oplossingsgericht mentaliteit behoren tot je sterkste 

troeven.  

• Je bent een teamplayer die goed is in prioriteiten bepalen en die deadlines autonoom 

kan opvolgen.  

• Jij bent een behulpzame collega die communicatief is en vlot in de omgang is.  

• Leergierig, flexibel ingesteld pas je je vlot aan nieuwe werkomgevingen en manieren van 

werken aan.  

• Je bent vloeiend in het Nederlands en hebt een heel goede kennis Engels.  

 

Wat kan conTeyor je bieden?  

• Een unieke kans om te werken voor een internationaal, innovatief bedrijf dat 

hoogwaardige producten biedt en aanwezig is in 34 landen in Europa en Noord 

Amerika.  

• Deel uitmaken van een bedrijf dat duurzaamheid in het DNA heeft. 

• Een boeiende en gevarieerde job binnen een vlakke organisatie in sterke groei 

waar veel ruimte is voor initiatief.  

• Een omgeving met een sterke bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen, integriteit 

en respect voor het individu. 

• Een mensgerichte werkomgeving, fijne collegiale contacten waar plezier en een 

professioneel aanpak hand in hand gaan.  

• Na een inwerkingsperiode is er een mogelijkheid om thuis te werken (tot 2 dagen 

per week).  

• Een grondige opleiding en begeleiding on the job worden voorzien.  

• Een competitief verloningspakket aangevuld met aantrekkelijke extralegale 

voordelen waaronder een groeps-en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, 

ecocheques en een bonus systeem.  

 

 

Excited? 
Word vandaag nog lid 

van ons team ! 

Stuur je CV naar  
Paola Bon, Talent Acquisition Manager 

via job@conteyor.com 
  

 

 


