Jeni Invest nv, gevestigd in moderne kantoren te Turnhout, is een familiale holding actief in diverse
sectoren via eigen bedrijven in vastgoed en projectontwikkeling met als brand Jeni Real Estate en via
deelnames in o.a. Buildmat, Deschacht, Go4jobs, Meet Roger, WKeukens en Adelante House Espana.
Jeni Real Estate ontwikkelt en herontwikkelt op duurzame wijze bedrijfsmatig en residentieel vastgoed.
Met een team van meerwaardegedreven experten én met een persoonlijke aanpak creëren en
realiseren we op maat van onze klanten ruimte om te ondernemen, ruimte om te leven.
Om de finance afdeling te leiden en om samen met de CEO en onze Algemene Directeur
Projectontwikkeling de groep naar een volgend niveau én hoger te tillen, zijn we op zoek naar een
(m/v):

Business driven CFO
Functie :
•

Je leidt en stuurt financieel, fiscaal en juridisch de groep. Je leidt, coacht en werkt daarvoor
nauw samen met je interne en externe teams en je ondersteunt tevens waar nodig en
wenselijk onze deelnames.

•

Op basis van jouw financieel en zakelijk inzicht, zet je mee businessplannen op die je vertaalt
naar budgetten en adequate rapporteringen. We rekenen ook op jou om de
consolidatierapportering voor de groep te realiseren.

•

Verder beheer je onze bancaire en financiële relaties waarbij jouw actief cashbeheer en jouw
zorgvuldige cashplanning de perfecte gids zijn.

•

Op juridisch vlak ondersteun je onze eigen vastgoedondernemingen en daarbij kan je rekenen
op een stevige samenwerking met onze adviseurs op vlak van ondernemingsrecht en
bouwrecht.

•

Als sparringpartner en vertrouwenspersoon van de CEO en Algemeen Directeur
projectontwikkeling begeleid en ondersteun je de acquisitie en verkoop van bedrijven én
belangrijke vastgoedtransacties. Je maakt deel uit van ons managementteam en neemt actief
deel aan onze raden van bestuur. Je bouwt mee aan een duurzame groeistrategie.

•

Tot slot neem je verantwoordelijkheid voor onze afdeling ‘verhuurd vastgoed’ en ons ‘service
center’. Je bouwt deze ook stelselmatig verder uit. Kortom, je tilt onze groep mee naar het
volgende niveau!

Profiel: Een hogere economische of financiële opleiding in combinatie met een relevant aantal jaren
succesvolle bedrijfservaring in finance, controlling of audit zijn een stevige basis om deze uitdaging in
handen te nemen. Minstens even belangrijk is jouw bijzondere, positieve mindset en jouw drive om
initiatief te nemen en co-creatie met je teams op te zetten. Je bent een doener en doorzetter, een
pientere geest. Tevens willen we tot slot authenticiteit, oprechte aandacht voor mens en omgeving ,
vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling , kwaliteit en ondernemerschap als waarden vernoemen
waarop we onze verdere groei willen bouwen.
Aanbod: Wij bieden een gevarieerde en verantwoordelijke functie in een team met 14 dynamische
collega’s en een stimulerende bedrijfscultuur waarin je kan leren en groeien en het beste van jezelf
kan geven en blijven ontwikkelen. Reken verder op een aantrekkelijk renumeratiepakket in verhouding
tot je ervaring en prestaties.

Interesse? Stuur jouw kandidatuur naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Gert-Jan
Claessen. Snelle reactie en discretie gegarandeerd! Voor meer informatie kan je ons
tijdens de kantooruren bereiken op 014 61 57 87

