
Ventilair Group Belgium zoekt:  
Business Controller (m/v) 

 
 

Ventilair Group bestaat sinds 2004 als importeur/distributeur van ventilatieproducten. Dit zowel voor de 
residentiële markt als de projectmarkt. Anno 2017 heeft de groep kantoren in België, Nederland en opereert 

de groep ook vanuit Duitsland, Denemarken en Italië. 
Daarnaast maken wij deel uit van de beursgenoteerde Volution Group, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. 

 
Omwille van een interne verschuiving zoekt VENTILAIR GROUP BELGIUM een BUSINESS CONTROLLER om ons 

finance team te versterken. 
 

Jobinhoud 
Als Business Controller rapporteer je direct aan de Finance Manager en bent u verantwoordelijk voor het 
coördineren van de boekhouding en in belangrijke mate de financial en business controlling. 
Volgende taken behoren tot je pakket: 

• Je stuurt de dagdagelijkse boekhouding aan; 
• Controle en begeleiding van de maand- en half(jaar)afsluiting; 
• Je bent, samen met de Finance Manager, het eerste aanspreekpunt voor de auditoren; 
• Je verzekert een correcte balans en resultatenrekening; 
• Analyse van de maandelijkse resultaten en je komt pro-actief met voorstellen tot verbetering; 
• Voorraadbeheer: DIO’s, steekproeven, Jet-analyses,…; 
• Je fungeert als key-user van het ERP systeem, Microsoft Dynamics NAV 
• Follow-up van bedrijfsprocessen; 
• Ad hoc projecten, meewerken aan forecasts, verbeterprojecten (operationeel als financieel). 
 

Jouw profiel 
• Je hebt een master diploma in een economische richting of gelijkwaardig door ervaring; 
• Daarnaast kan je minstens 3 jaar relevante ervaring voorleggen, eventueel in een controlling 

omgeving; 
• Je spreekt vloeiend Nederlands en zeer goed Engels; 
• Je bent analytisch sterk, bent een expert in Excel en werkt zeer nauwkeurig; 
• Ervaring met Navision is een must; 
• Je bent stressbestendig, ziet logica in bedrijfsprocessen en kan autonoom beslissingen nemen. 

 
Ons aanbod 

• Contract van onbepaald duur in een jonge, dynamische en snelgroeiende firma; 
• Je komt terecht in een open en no-nonsense cultuur; 
• Training-on-the-job; 
• Marktconform loonpakket met extra legale voordelen. 

 
 
Solliciteren 
Je zoekt een fulltime functie als controller? Aarzel niet en neem 
contact op met Hannes Vanackere. 
Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
hannes.vanackere@ventilairgroup.com 
Meer informatie over de vacature kunt u bekomen op het 
nummer +32 56 36 20 21. 
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