Ecorus is een snelgroeiende ontwikkelaar van industriële zonne-energie projecten. Vanuit
verschillende vestigingen in Nederland en België zijn we gespecialiseerd in de ontwikkeling, installatie,
financiering en het beheer van zonnepaneelinstallaties. Mede dankzij onze enthousiaste medewerkers
en onze focus op de nieuwste technologieën breiden we momenteel in snel tempo onze activiteiten
uit. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe collega (m/v) die ons administratief team in Diest wil
versterken:

Junior Controller
Voltijds of 4/5de

In deze functie werk je in tandem met de CFO. Samen volg je, vanuit de holding, de verschillende
operationele business units op. Op basis van de aangeleverde data maak je diepgaande analyses die
de organisatie in staat stellen om verder te groeien. Je werkt heldere financiële rapportages uit en
geeft je advies over de financiële doelstellingen. Verder begeleid je de forecasting, het cashflow
management en budgetteringen. Ook bereid je mee investeringsdossiers voor, volg je due diligence
mee op, kijk je naar mogelijke efficiëntieverbeteringen,… Kortom een erg afwisselend takenpakket met
focus op financiële analyse!

Wij zoeken
Je genoot bij voorkeur een relevante master-opleiding (bv. TEW, handelsingenieur of
handelswetenschappen) en kan terugblikken op minstens een eerste ervaring in controlling, auditing,
financiële analyse,... Je beschikt over een uitstekend analytisch inzicht en staat garant voor heldere,
zakelijke analyses. Je werkt gestructureerd en wil graag werken in een sterk groeiende onderneming
met kort communicatielijnen. Excel heeft voor jou geen geheimen. Je bent bereid om sporadisch ook
vanuit onze Nederlandse vestigingen te werken.

Wij bieden
Ons kantoor in Diest heet je welkom in een groeiende KMO-omgeving waarin je jezelf ten volle kan
ontwikkelen. Je krijgt de kans om zelf initiatief te nemen, systemen uit te werken en daarin
verantwoordelijkheid op te nemen. Uiteraard gaat dit afwisselende takenpakket gepaard met een
mooi verloningspakket. Daarnaast hechten we belang aan gezinsvriendelijke werktijden waarbij je de
optie hebt om 4/5de te werken.

Is deze functie op jouw lijf geschreven? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief naar
solliciteren@goelen.be, ter attentie van Pieter Gaukema. Bij vragen kan je bellen naar 014/ 61 57 87.

Wij zijn Ecorus en wij houden van de zon. Dat doen we omdat wij vinden dat we zuiniger om moeten gaan met onze planeet.
Dat kan alleen als we duurzame keuzes maken. Wij kiezen voor zonne-energie. Wij gaan niet voor snelle rendementen, maar
willen investeren in onze toekomst. Wij vinden echt dat kiezen voor hernieuwbare energie de enige, juiste keuze is. Als we
allemaal kiezen voor zonne-energie hebben we geen fossiele brandstoffen meer nodig. Zonne-energie is schoon. Duurzaam.
Efficiënt. En toekomstgericht. Vanuit onze passie voor de zon, vertellen we een eerlijk en integer verhaal.

