
 
 

 

Je belangrijkste taken 

• Je bent de financiële eindverantwoordelijke voor alle Marelec en Marlen entiteiten 

waarbij je het volledige Finance team aanstuurt. Hierbij word je zelf ondersteund 

door het breder Finance team van het moederbedrijf Duravant. 

• Als ondersteuning van de bedrijfsstrategie stippel je de financiële beleidslijnen uit. 

Hiertoe maak je een vijfjarenplan met gedetailleerd jaarbudget op.  

• Je volgt deze budgetten ook nauwgezet op en structureert onze analytische 

boekhouding verder zodat goede opvolging en kostenanalyse volgens kostcenter of 

project gegarandeerd worden.  Je brengt tevens knipperlichten in kaart. Hierbij krijg 

je ondersteuning van een ervaren medewerker. 

• Je coördineert, superviseert en optimaliseert verschillende financiële en 

boekhoudkundige activiteiten, resultaatopvolging en audits. Dit voor zowel Marelec in 

Nieuwpoort als voor de andere (ook buitenlandse) entiteiten en zustervennootschap 

Marlen.  

• Je staat in voor de maandelijkse rapportering naar het moederbedrijf Duravant.   

• In 2023 migreert MARELEC naar een high end ERP systeem. Het is je taak de 

functionaliteit van dit systeem in termen van automatisatie en rapportering te 

begrijpen en ten volle te benutten. 

FINANCE MANAGER 

Marelec in Nieuwpoort ontwerpt en produceert 

hoogtechnologische weeg-, sorteer- en 

portioneersystemen voor de voedingsindustrie (vis, 

vlees en gevogelte). Onze jarenlange ervaring en 

knowhow resulteert in kwalitatief hoogstaande 

systemen, die wereldwijd ingezet worden. Om onze 

verdere groei te ondersteunen, zijn wij op zoek naar 

een Finance Manager(m/v). 



 
• Je analyseert kredietmogelijkheden, onderhoudt contacten met financiële instanties 

en sluit overeenkomsten af. 

• Je verleent financieel advies bij verkoopcontracten waarbij je o.a. niet-standaard 

documentaire kredieten en bankgaranties analyseert en de uitvoering hiervan 

opvolgt. 

• Je beheert de verzekeringsportefeuille, evalueert de verzekeringsbehoefte en zoekt 

hiervoor de meest optimale oplossing. 

• Je houdt ook een oog op subsidiemogelijkheden waarbij je contacten met de 

betrokken externe partners onderhoudt en assistentie verleent bij 

subsidieaanvragen. Indien nodig volg je het volledige subsidietraject op. 

• In samenspraak met HR beheer je de leasingcontracten voor het wagenpark. 

• Je bouwt aan een hecht team met gekwalificeerde medewerkers. 

 

Wat wordt er van je verwacht? 

• Master in handelswetenschappen, handelsingenieur of toegepaste economie. 

• Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring. 

• Talenkennis: Nederlands en Engels   

• Uitstekende kennis van Microsoft Excel, met focus op financiële rapportering. Kennis 

van een andere rapporteringstool, zoals Power BI en ERP zijn een troef. 

• Je hebt ervaring met een analytische boekhouding: profit- en costcenters, activity 

based costing en dit bij voorkeur in een project gedreven organisatie. 

• Door jouw uitgesproken interesse om de business te begrijpen, kan je vlot de relatie 

leggen tussen financiële cijfers en het operationeel gebeuren. 

• Je bent diplomatisch, assertief, stressbestendig en flexibel.  Daarnaast neem je graag 

initiatief. 

 

Wat mag jij verwachten? 

• Een aangename en moderne werkomgeving met de nodige flexibiliteit 

• Een boeiende en afwisselende job binnen een sterk groeiend bedrijf dat sterk focust 

op technologische hoogstaande oplossingen 

• Fijne collega’s en een goede werksfeer 

• De nodige autonomie en verantwoordelijkheid 

 

 

 



 
 

Volg MARELEC op 


