
 

 

 

Standaard Uitgeverij is een onafhankelijk uitgeefhuis voor helden van hier. Haar verschillende 

uitgeverijen zoals Standaard Uitgeverij, Manteau, Davidsfonds/Infodok, Oogappel, Ballon en 

Standaard Uitgeverij Import met o.a. De Bezige Bij en AW Bruna, vormen samen een marktleider in 

Vlaanderen. 

 

Vacature Business Controller 

Ken je Excel als je broekzak en heb je een groot hart voor data, dan is deze functie zeker iets voor jou. 
Als Business Controller voor Standaard Uitgeverij word je opgenomen in een gedreven en uiterst 
sympathiek finance team. Je rapporteert aan de finance manager maar zal ook nauw samenwerken 
met de CFO. 
 
Bij je opstart zal je het team hands-on ondersteunen tijdens de zwangerschapsrust van een collega, 
zodat je meteen alle ins and outs van onze administratie te pakken hebt. 

 

Je gaat wel ook meteen aan de slag met een gevarieerd takenpakket : 

Denk maar aan  

• Het opmaken van inzichtelijke en overtuigende financiële rapporteringen en presentaties, 
zowel periodiek als ad-hoc waarmee het management inzicht verkrijgt in zowel de stand van 
zaken als in toekomstige verwachtingen; 

• Het verzorgen van efficiënte financiële analyses met als doel de CFO en directie te adviseren 
en informeren; 

• Ondersteuning van het jaarlijkse budgetproces en bij het opstellen van meerjarenplannen; 
• Het signaleren van procesverbeteringen en deelnemen aan verbetertrajecten/-projecten 

zoals het bijsturen van ERP-optimalisatie projecten; 
• Het bewaken van juistheid en integriteit van de boekhoudkundige gegevens en processen in 

het kader van de maand- en jaarafsluitingen. Hiervoor werk je nauw samen met je collega’s 

 

Profiel 

• Als Business Controller heb je een master- of bachelor-diploma in een financiële of 
economische richting; 

• Je hebt bij voorkeur 3-5 jaar relevante ervaring in een financiële functie; 
• Dankzij jouw ervaring heb je een goede kennis van de Belgische boekhoudwetgeving; 
• Ervaring met analytisch boekhouden en rapportering is een must; 
• Je hebt oog voor detail en werkt graag nauwkeurig; 



• Je bent cijfermatig ijzersterk, hebt een zeer goed analytisch denkvermogen en bent 
stressbestendig; 

• Je bent een ervaren Excelgebruiker die vanuit verschillende bestanden correcte analyses kan 
maken en duidelijke rapporten kan aanleveren; 

• Ervaring met Power Query en Qlik is een bijkomende troef. 

 

Condities 

Wij bieden jou een uitdagende functie binnen een dynamisch bedrijf. Naast een marktconform 

salaris (incl. bedrijfswagen) heeft Standaard Uitgeverij prima secundaire voorwaarden en zijn er 

volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. 

 

Solliciteren? 

Is deze functie je op het lijf geschreven, stuur dan je cv + motivatie, uitsluitend via mail naar     

linda.beudeker@standaarduitgeverij.be en dit tot uiterlijk 13 januari 2023. 
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