JOB OFFER

TREASURY AND PROJECT FINANCE OFFICER M/V
FUNCTIE
Instaan voor de rapportering en opvolging van de financiële producten binnen de groep. Daarnaast
de Head of Treasury & Project Finance ondersteunen in financieringsprojecten. Ook bent u
verantwoordelijk voor het opmaken van financiële modellen (en opvolging) voor de PPP-projecten

VERANTWOORDELIJKHEDEN & TAKEN
Thesaurie
o Verantwoordelijk voor het accuraat houden en verbeteren van de
thesauriemanagementtools van de groep (Sungard Globes, Bloomberg, interne
rapporteringsmodellen opgemaakt in Excel)
o Uitvoeren van de dagelijkse thesaurie en cash pooling in afwezigheid van de Treasury
Administrator, optimalisatie van de intra-groep leningen en de krediettrekkingen
o De Head of Treasury & Project Finance bijstaan in financieringsprojecten: opvolgen van de
kredietdocumentatie, uitgifte van obligaties, CP-programma, voorbereiding van een
prospectus

Project finance
o Actief deelnemen in het structureren van de financiering voor PPP-projecten
o Ontwikkelen en opvolgen van het financieel model
o Beheer van de lopende PPP-dossiers: coördinatie met de banken en de interne teams

Reporting
o Redactie van de trimestriële afsluitingsrapporten en analyse van de financiële lasten,
kredieten en financiële derivaten
o Redactie van het financieel beheersverslag gerelateerd aan de financiële instrumenten in
het jaarrapport en persberichten
o Rapportering van de financiële derivaten inclusief hedge-efficiency testen en het
respecteren van de Emir verplichtingen
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UW PROFIEL
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Master in economische wetenschappen - handelsingenieur
3 tot 6 jaar ervaring in de bancaire en financiële diensten en/of in Treasury Services Centers
Goede kennis van financiële instrumenten & hedging
Goede kennis van IFRS voor financiële instrumenten
Goede kennis van financiële banksystemen (ISABEL, SWIFT, SEPA, …)
Uitstekende kennis van financiële analyse & modellering (credit analist, financieel analist,
analist ECM / DCM )
Ervaring in de vastgoedsector is een grote troef
Analytisch, bewezen affiniteit voor financiële producten & markttransacties
Oog voor detail, nauwkeurig, goede communicatie (mondeling en geschreven), veelzijdig,
resultaatgericht en team player
Proactief, dynamiek, toegewijd,
Perfecte kennis van het Frans en Engels met een goed begrip van het Nederlands (kennis
van het Duits is een plus)

WIJ BIEDEN U AAN
-

Een maatschappij die dezelfde waarden deelt: nauwkeurigheid, teamspirit, creativiteit,
verantwoordelijkheidszin, klantgerichtheid
De stabiliteit en het professionalisme van een Europese groep, met een dynamieke
bedrijfscultuur gericht op de toekomst
Een gevarieerde en boeiende functie in een dynamische en aangename werkomgeving
Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, via opleidingen, veel onafhankelijkheid en
langetermijn carrièremogelijkheden
Een contract voor een onbepaalde duur met een aantrekkelijk remuneratiepakket,
extralegale voordelen (maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, smartphone,
laptop, enz.)

INTERES?
Gelieve uw CV en motivatiebrief op te sturen naar Cofinimo - mevrouw Chantal Cabuy - Chief HR
Officer - ccabuy@cofinimmo.be
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