Globachem nv te Sint-Truiden, opgericht in 2000, is uitgegroeid tot een belangrijke Europese speler op
vlak van gewasbescherming. Haar succesverhaal dankt Globachem aan haar continue focus op
ontwikkeling: jonge, generieke gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe toepassingen/formules voor
bestaande producten en totaal nieuwe producten. Daarnaast appreciëren haar klanten zoals de
groothandel en telers de klantgerichtheid, inzet en het kwaliteitsdenken van haar medewerkers. In 2015
realiseerden zij met een team van 43 betrokken medewerkers een omzet van 105 MIO euro en de
organisatie blijft groeien. Hun groeistrategie is gebaseerd op innovatie en internationalisatie, eventueel
via overname of participatie. Om dit verhaal mee te ondersteunen zijn wij momenteel voor Globachem
op zoek naar een hands on (m/v):

Financieel Manager
Verantwoordelijk voor financiële projecten
Functie: Als Financieel Manager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van
een financieel beleid, de budget- & controlecyclus, de (analytische) boekhouding en het tax
management voor de organisatie met als doel hun ambitieuze groeiplannen mee te ondersteunen en
hun werking verder te professionaliseren. Hiertoe sta je samen met de interne accountant in voor een
correcte boekhouding van A tot Z waarbij het cashflowmanagement, het beheer van de wisselkoersen
en het contact met de banken o.a. tot jouw verantwoordelijkheidsgebied behoren. Daarnaast wordt er
van de Financieel Manager verwacht dat hij/zij een financiële managementrapportering gaat opzetten
en structureel advies gaat verstrekken aan de overige leden van het management team. Tevens
engageer je je voor ad hoc financiële vraagstukken en/of investeringsprojecten zoals de due diligence in
M&A/Business Development aangelegenheden en volg je de huidige en toekomstige
participaties/investeringen nauwgezet op. Je zetelt in het management team en rapporteert aan de
eigenaars.

Gebeten door financiële analyses?
Profiel: Je genoot een master opleiding in een financieel-economische richting en je kan min. 5 jaar
relevante ervaring voorleggen in een gelijkaardige functie waarbij je zowel op accounting, als op fiscaal
vlak al meerdere malen gechallenged bent geweest. Daarnaast beschik je tevens over een degelijke
kennis rond financiële analyse en waardering. Als persoon beschik je over een sterk analytisch en
conceptueel denkvermogen dat je in staat stelt om op lange termijn met de business mee te denken.
Verder ben je sterk hands on, nauwkeurig, resultaatgericht, integer en rechtvaardig. Je bent een vlotte
communicator die zich naast het Nederlands, bij voorkeur ook vlot verstaanbaar maakt in het Frans,
Engels en Duits. Kennis van Navision is een bijkomende troef.

Een bedrijf met toekomst
Aanbod: Globachem biedt je een verantwoordelijke en boeiende functie met veel zelfstandigheid en
pionierswerk in een groeiend en financieel gezond bedrijf met veel perspectief. Hun team is jong en
enthousiast, je werkt vanuit een aangenaam nieuw kader in een mooie omgeving met een collegiale
sfeer en familiale waarden. Je remuneratiepakket is aantrekkelijk met interessante extralegale
voordelen.

Hoe solliciteren?
Zin om mee te bouwen?
Solliciteer online via http://reageer.motmansenpartners.be of contacteer Jorinde Gijbels (011/30.35.00
– jorinde.gijbels@motmansenpartners.be) voor meer info.

