Antwerp World Diamond Centre of AWDC, private stichting, vertegenwoordigt oﬃcieel de
Antwerpse diamantsector. In die rol promoot AWDC de gehele diamantsector in binnen –
en buitenland en wordt AWDC ook internationaal erkend als ontmoetingsplaats,
woordvoerder en bemiddelaar voor de gehele Belgische diamantgemeenschap.

Wij zoeken een Finance Manager die de ﬁnanciële afdeling van AWDC zal leiden. Als
Finance Manager ben je verantwoordelijk voor het beheersen van de ﬁnanciële risico’s, de
ﬁnanciële planning, het vastleggen van ﬁnanciële gegevens en het rapporteren aan de
CEO.

Als Finance Manager heb je onder meer volgende verantwoordelijkheden:

. De ﬁnanciële afdeling ( 2 FTE’s) aansturen en ondersteuning bieden in de uitvoering van
hun activiteiten.
. Je neemt initiatief en werkt actief mee aan de verbetering van de processen en
optimalisaties binnen de ﬁnanciële afdeling.
. Je tracht jaarlijks te verzekeren dat de globale risico’s ( op ﬁnancieel vlak) op gepaste
wijze worden geïdentiﬁceerd, ingedekt en meegedeeld.
. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van maandelijkse en jaarlijkse
boekhoudkundige afsluitingen.
. Je coördineert het jaarlijks budgetproces en forecast. Verder sta je ook in voor de
cashplanning en investeringsanalyse.
. Je bereidt maandelijks de ﬁnanciële rapportering voor, zowel voor management als voor
de Raad van bestuur.
. Je werkt nauw samen met de interne group auditor en bent het aanspreekpunt voor de
externe auditor.
. Je bent de sturende factor tijdens de meetings van het auditcomité ( 2 à 3 keer per jaar).
. Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO en bent lid van de managementteam.
. Je werkt nauw samen met de CEO met het oog op verbetering van de bedrijfsvoering van
de organisatie.

Finance Manager
Bedrijf:
ANTWERP WORLD DIAMOND CENTRE

Employment Type:
Full Time

Job Duration:
Indeﬁnite Duration

Job Category:
Finance and accountancy

Required Experience:
Highly experienced (more than 10 years of experience)

Required Competences:
. Je beschikt over een masterdiploma in een economische of ﬁnanciële richting of
gelijkwaardig door ervaring.
. Je hebt minstens 10 jaar relevante werkervaring achter de rug.
. Je hebt een grondige technische kennis binnen boekhouding en controlling. Kennis van
Adﬁnity is een pluspunt.
. Je beschikt over een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels en
Nederlands.

Persoonlijkheid :

. Strategisch en communicatief sterk
. Een goede dosis assertiviteit
. Leiderschap en overtuigingskracht
. Sterk aanpassingsvermogen.
. Je bent analytisch sterk en business minded. Je kan ﬁnanciële en bedrijfsrisico’s goed
inschatten.
. Je bent voldoende hands-on om zelf taken uit te voeren waar nodig maar tegelijk geef je
blijk van een goede helicopterview en van een strategisch denkvermogen.

Languages:
Taal: Nederlands
Spreken: Uitstekend
Schrijven: Uitstekend
Lezen: Uitstekend
Taal: Engels
Spreken: Heel goed

Schrijven: Heel goed
Lezen: Heel goed

Job Oﬀer:
. Een uitdagend takenpakket met een hoge graad van zelfstandigheid
. Een contract van onbepaalde duur.
. Een attractief maandloon conform je ervaring en competenties aangevuld met
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, tandverzekering , hospitalisatie- en
groepsverzekering en bedrijfswagen.
. Je maakt deel uit van een dynamische onderneming met internationale allure die een
hoofdrol speelt in een unieke sector met een uitgesproken multicultureel karakter.
. Onze ligging vlakbij het centraal station van Antwerpen maakt ons makkelijk bereikbaar
met het openbaar vervoer.

Address:
Hoveniersstraat
2018 Antwerpen
Belgium
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