
 
 
Energia Pharma Services NV is een Belgische familiale holding, gevestigd in Turnhout, waarvan de 
Afrikaanse dochtervennootschappen en vertegenwoordigingen een “one stop partner” zijn voor de 
registratie, distributie en promotie van pharmaceutische producten van derden in Sub-Sahara Afrika. 
Als betrouwbare servicepartner staan we voor een kwalitatieve dienstverlening en een ruime ervaring 
gekoppeld aan een doorgedreven expertise. Een 20-tal personen zijn actief op de hoofdzetel in 
Turnhout. +/- 250 lokale promotoren bewerken de Afrikaanse markt. 
De organisatie heeft meer dan 25 jaar ervaring, zij realiseert een rendabele jaaromzet van 28 mio € en 
een jaarlijkse groei van > 10%. 
 
Door onze verdere groei, kijken we uit naar een analytisch(m/v): 
 
 

Junior Finance Controller 
 

 
Na een grondige inwerkperiode ben je als controller verantwoordelijk over en het eerste 
aanspreekpunt voor de boekhouding en administratie van zo’n 15-tal lokale entiteiten. Uiteraard 
behoren ook bijhorende consolidaties, analyses en kwartaalrapporteringen tot je 
verantwoordelijkheid. In samenspraak met de verschillende afdelingsverantwoordelijken waak je mee 
over de opmaak en opvolging van de budgetten. Verder optimaliseer je controleprocedures om alles 
zo efficiënt mogelijk op te kunnen volgen. Daarnaast ondersteun je ad hoc je finance-collega’s met o.a. 
kwartaal-en jaarafsluitingen, rapporteringen, bredere organisatieanalyses, enz. 
Kortom een erg afwisselend takenpakket met focus op financiële controlling! 

 
 
Profiel 
Je genoot bij voorkeur een hogere economische opleiding en kan terugblikken op minstens een eerste 
ervaring in controlling, auditing, financiële analyse,... Je beschikt over een uitstekend analytisch inzicht 
en staat garant voor heldere analyses. Belangrijk is interesse in uiteenlopende buitenlandse business-
culturen. Je werkt hands on maar gestructureerd. Ook in het Frans communiceer je vlot op een zakelijk 
niveau. Excel heeft voor jou geen geheimen, kennis van Power BI is zeker een pluspunt. 

 
 
Aanbod  
Energia Pharma Services NV biedt je een open en familiale werkomgeving, die mensen stimuleert om 
zich volledig te ontplooien, ook op sportief vlak. Je maakt deel uit van een internationaal team van no 
nonsense gemotiveerde professionals maar werkt vlak bij huis in een filevrije omgeving. Frans en 
Engels zijn eveneens werktalen. Je werkt in een sector met werkzekerheid. Uiteraard gaan je 
inspanningen gepaard met een competitief verloningspakket.  
 
 
Interesse?  
Stuur dan je kandidatuur naar jobs@energiapharma.be. Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 

 


