
 

 
Velkant 33B, 2550 Kontich  +32 3 450 80 34  
www.ufinity.be                                                                                                                        info@ufinity.be 

Vlaanderen 

 

Je zal onder contract komen van Ufinity en starten als consultant bij één van onze partnerbedrijven.  

 

Met Ufinity hebben we slechts één doel doel voor ogen: ieder financieel departement up & running 

krijgen en ook houden. We doen dat door de juiste financial te binden met het juiste bedrijf, de nodige 

training & coaching te voorzien en steeds kritisch naar bestaande financiële processen te kijken. Onze 

focus ligt op accounting, controlling, analyse & business analyse, tax & treasury. Dankzij onze sterke 

community van gemotiveerde finance & business professionals en onze jarenlange ervaring in 

recruitment, houden we de vinger aan de pols wat de sterk veranderende arbeidsmarkt betreft. We 

helpen de CFO met de meest complexe vraagstukken op vlak van HR én op vlak van financiële processen 

en zijn bij elk dossier 100% betrokken én persoonlijk. Het resultaat? Steeds een correcte optelsom van 

finance, business & IT. 

 

Je investeert zes tot twaalf maanden in een praktijkgericht Traineeship en wordt Project Consultant bij 
klanten van Ufinity. De rol van ons Traineeship in dit verhaal? 

 de kennis van een ERP (Navision); 
 het professioneel gebruik van MS Excel; 
 minstens zes maanden ervaring én training in praktijk; 
 een zeer brede (basis)aanraking met de praktijk; 
 een perspectief op de toekomst; 
 de charme van een kleine onderneming (Ufinity); 
 de luxe van een grote groep (de Cronos Groep). 

 
Verder krijg je allerhande trainingen en een bootcamp gedurende jouw carrière.  
 

Je bent pas afgestudeerd of studeert af met een diploma: 

 Bachelor Accountancy-Fiscaliteit 

 Bachelor Rechtspraktijk 

 Master of Bachelor Handelswetenschappen 

 Master of Bachelor Economie 

 Master TEW 

 Handelsingenieur 
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Onder de vleugels van Ufinity kan je gedurende zes maanden proeven van een gevarieerd takenpakket 

binnen Accounting & Controlling, Credit en Treasury en dit als betaalde Trainee. Je leert werken met een 

ERP-pakket. Je wordt ingezet, actief en quasi zelfstandig, aan de basis van het financieel proces: 

 Accounting (boeken van facturen, banken en lonen; voorbereiden van de btw-aangifte; opmaken 

van provisies; verwerken en berekenen van prestaties; ...) 

 Treasury (openen van rekeningen; in orde brengen van volmachten; ...) 

 Credit (opvolgen van openstaande debiteuren; analyse van betalingen; ...) 

 Controlling (reconciliaties; rapportering; bijwonen van een budgetmeeting; voorbereiden van een 

oprichting; maken van ad-hoc-analyses; ...) 

 Audit (externe & interne audit; processen in kaart brengen & analyseren; ...) 

 M&A (ondersteuning bieden bij Due Diligence; waardebepaling mee berekenen; ... ) 

 

Je werkt actief samen met je collega's uit het team voor vragen of complexere materie. Na een zestal 

maanden kan je voor jezelf evalueren waar je sterktes liggen, waar zelfs je talent ligt en waar eventueel 

te veel van je energie verloren ging. Je groeit heel eenvoudig naar de rol van Junior Project Consultant 

waarbij wij, bij Ufinity, op zoek gaan naar jouw eerste echte project bij een van onze klanten 

(middelgrote en grote bedrijven in productie en dienstverlening). 

 

 

 

Stuur je CV of LinkedIn profiel door naar yves.lauvrys@ufinity.be  

Of solliciteer via: https://bit.ly/2pGiigl 
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