SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Credit Controller
Bedrijfsnaam: Reynaers Aluminium
Uiterste sollicitatiedatum: /
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X
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TOGETHER FOR BETTER

Bij Reynaers Aluminium kom je terecht bij dé specialist in het ontwikkelen en in de markt zetten van
geavanceerde en duurzame aluminiumoplossingen voor architectuur toepassingen. Partners over heel de
wereld verwerken al meer dan 50 jaar de oplossingen van het Belgische familiebedrijf tot mooie ramen,
deuren en gevelsystemen. Met 2200 werknemers in meer dan 40 verschillende landen en een jaaromzet
van 537 miljoen euro (2018) ben je tegelijk zeker van een internationale omgeving met een hoog
ambitieniveau.
Jouw werkplek in België is de Reynaers Campus in Duffel, het hoofdkantoor van de Reynaers Group. De
Campus huisvest niet alleen kantoren, je vindt er onder andere ook een Technology Centre, Training Centre,
62 000 m2 magazijnen en een virtual reality ontmoetingsruimte voor partners.
Together for Better is ons motto. We gaan met onze diensten heel ver in de ondersteuning van klanten,
architecten en investeerders. Met onze open en proactieve samenwerkingen kunnen we de hoogste
standaarden realiseren en samen de beste resultaten behalen in elk project, groot of klein.

Credit controller
Jouw takenpakket:
Voor ons finance team zijn we op zoek naar een nieuwe credit controller.
•

Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de inkomende geldstromen ter bevordering van een
positieve cashflow, het verminderen van de DSO en het minimaliseren van mogelijke verliezen.

•

Je onderhoudt een persoonlijke relatie met onze klanten en kredietverzekering. Je hebt veelvuldig
telefonisch en schriftelijk contact.

•

Daarnaast werk je ook nauw samen met je collega’s van onze verschillende business
departementen.
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•

Je analyseert en beoordeelt de kredietwaardigheid van onze klanten.

•

Je tracht pro-actief de periode van openstaande facturen te verlagen.

•

Je zorgt voor de dagelijkse verwerking van financiële transacties.

•

Je zorgt voor de correcte toepassing van het credit risk beleid.

Jouw profiel:
•

Heb je een economische achtergrond?

•

Ben je een communicatieve duizendpoot? Zowel in het Nederlands, Frans als Engels?

•

Kennen de MS Office toepassingen geen geheimen meer voor jou?

•

Zorg jij er met jouw klantgerichte ingesteldheid en overlegvaardigheden voor dat we een positieve
relatie met onze klanten behouden?
Dan zij wij naar jou op zoek!

Jouw nieuwe werkomgeving:
Je komt terecht bij dé specialist in aluminiumtoepassingen.
Wij garanderen:
•

Een aangename en dynamische werksfeer met elke dag een nieuwe uitdaging.

•

De mogelijkheid om je stempel te drukken op de toekomst, bij een maatschappelijk verantwoord
bedrijf, dat de kaart trekt van innovatie en digitale technologie.

•

De kans om jezelf te ontplooien en om professionele opleidingen te volgen.

•

Een competitief loon en tal van extralegale voordelen, in ruil voor je expertise en inzet.

•

Een mobiliteitsplan dat je de mogelijkheid biedt om je gemakkelijk, gezond en groen naar het werk
te verplaatsen.

Reynaers Aluminium: Factory of the Future
Benieuwd? Neem snel een kijkje achter de schermen.
Vragen? Marie Roobaert beantwoordt ze met plezier op +32 (0)15 30 86 97

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw - Brusselstraat 45, 2018 ANTWERPEN - BTW BE-0458.402.105

3

