
 

Legrand Group Belgium, met zetel 

in Diegem, is een filiaal van de 

Franse Legrand Group die wereld- 

wijd meer dan 36.000 personen 

tewerkstelt en vertegenwoordigd is 

in meer dan 80 landen. 

Legrand Group Belgium N.V., 

vertegenwoordigt de merken 

Legrand en BTicino op de Belgisch- 

Luxemburgse markt en beschikt 

over een uitgebreid gamma 

innoverende producten voor de 

woningbouw (schakelaars, domo- 

tica, distributie en beveiliging), 

de tertiaire sector (scholen, 

ziekenhuizen, kantoren, hotels, …) 

de industrie en data centers. 

 

Voor meer informatie: 

www.legrand.be 

FOLLOW US ALSO ON 

www.youtube.com/legrandgroupbelgium 

facebook.com/bticino.belgium 

Legrand Group Belgium nv 

Kouterveldstraat, 9 

1831 Diegem 

T +32 (0)271917 11 

F +32 (0)271917 00 

E info.be@legrandgroup.be 

 

 

 Legrand Group Belgium zoekt een 
 

 Financieel Controller 
 

FUNCTIE           
 

  

Om ons financieel team te vervolledigen, is Legrand Group Belgium op zoek naar een 

Financieel Controller. In deze functie bent u verantwoordelijk voor taken die verband houden 

met beheercontrole en interne controle. 

U werkt rechtstreeks samen met de directeur Financiën en Administratie en rapporteert aan 

haar. 

 

MISSIE           

◼ U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het bedrijfsplan en de 

uitvoering van de bedrijfsstrategie; 

◼ Voorbereiding van maandelijkse en driemaandelijkse rapporten; 

◼ Toezicht op de voorraden en vaste activa / Analyse in samenwerking met de logistieke 

afdeling 

◼ Deelname aan het begrotingsproces / analyse van de verschillen; 

◼ Ontwikkeling en automatisering van de belangrijkste rapporten in samenwerking met 

de IT-afdeling van de groep en het ontwikkelingsteam; 

◼ Ontwikkeling van specifieke analyses op verzoek van de financiële afdeling; 

◼ Ondersteuning van het jaarlijkse interne controleproces; 

◼ Follow-up van de risicomatrix en reflectie over de extra controles die moeten worden 

uitgevoerd. 

◼ Monitoring en beheer van het datawarehouse/ Opstellen van Power BI rapporten 

◼ Analyse van de algemene kosten 

 

UW PROFIEL         

◼ U hebt een bachelordiploma in economie of financiën (een masterdiploma is een 

pluspunt); 

◼ U heeft tussen de 2 en 5 jaar ervaring in management control of auditing; 

◼ U spreekt vloeiend Frans en/of Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels; 

◼ U bent vertrouwd met informatiesystemen en Excel heeft geen geheimen voor u; 

◼ Idealiter bent u bekend met SAP (BPC) en IBM rapportage tools; 

◼ U bent enthousiast, nauwkeurig en oplossingsgericht, u wilt betrokken raken bij het 

begrijpen van de business 

◼ U bent in staat zelfstandig te werken en initiatieven te nemen; 

 

AANBOD          

◼ Een fulltime vast contract; 

◼ Een verrijkende positie in een internationale groep; 

◼ Een aantrekkelijk salarispakket met extra-legale voordelen. 

 

INTERESSE?
 

Stuur dan snel je sollicitatiebrief en CV naar: 

Legrand Group Belgium N.V., Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem  

ter attentie van de afdeling Human Resources. 

Mail: info.be@legrandgroup.be 
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