
Financial Plant Controller 

 1. Functie en verantwoordelijkheden

Als Financial Plant Controller ben je de eerstelijnsondersteuning op het 
gebied van de beheerscontrole voor de Production Plants van 
Roeselare en Wondelgem. Hier zal je voornamelijk te maken krijgen 
met taken binnen het domein van de analytische boekhouding, de 
opvolging van de productiekosten van geproduceerde materialen en 
budgettaire controles. 

Je zorgt voor ondersteuning van de financiële processen. 

 Je biedt de nodige ondersteuning aan de Finance Business 

Partners Production Plants.

 Je ondersteunt de financiële en logistieke processen evenals de 

boekhoudkundige processen met betrekking tot de 

rechtvaardigingen van de kostprijs van geproduceerde 

materialen. 

 Je draagt bij aan de dagelijkse financiële opvolging van het

geleverde werk binnen de Production Plants.

Je voert de nodige budget-, boekhoud- en aankoopcontroles uit, met 
respect voor de interne boekhoudkundige richtlijnen. 

 Je neemt, samen met de verschillende departementen, deel aan 

de maandelijkse afsluiting van de analytische boekhouding.

 Je volgt de waardering op van de geproduceerde materialen.

 Je verschaft de nodige steun bij het opmaken de financiële 

budgetten in SAP BO.

 Je gaat na of de boekingen van de aanvragen en bestellingen 

beantwoorden aan het kostenmodel van Infrabel en de 

analytische boekhouding in SAP ERP.

Je werkt mee aan een financieel strategische rapportering. 

 Je werkt samen met de Financial Business Partners aan een 

financieel strategische rapportering die toelaat de correcte 

beslissingen te nemen.

 Je maakt diverse financiële rapporten op waarbij je gebruik

maakt van de meest recente SAP rapporteringstools.

2. Profiel

Je hebt een bachelordiploma in een economische, financiële of 
boekhoudkundige richting (of gelijkgesteld door ervaring). 

 Je beschikt over een eerste relevante werkervaring in controlling 

of algemene en analytische boekhouding.

 Je kan heel goed overweg met MS Excel.

 Je hebt kennis van SAP ERP (modules FI-CO-MM-PP) en je hebt

interesse in IT-applicaties.

 Je spreekt vlot Nederlands en kennis van het Frans is een troef.

 Je gaat analytisch te werk en gebruikt verschillende manieren 

om een boodschap/analyse helder over te brengen aan de 

interne klant, je hiërarchie of collega's.

 Je stelt je werkorganisatie gestructureerd en efficiënt op en leeft

deze methodisch na om het beoogde resultaat te behalen.

Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar 

medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, 

niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking. 

3. Wij bieden je

 Een boeiende en afwisselende job bij een stabiel bedrijf dat

bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.

 Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent

ondernemer van je eigen carrière.

 Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan 

bepalen.

 Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende 

voordelen.

 Gratis reizen met de trein in België.

4. Welke stappen doorloop je?

Solliciteer online > Cv-screening > We nemen contact met je op> 

Selectiegesprekken > Welkom bij Infrabel! 

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte 

sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten. 

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende 

kandidaturen zijn. 

5. Context

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur 
in België. Met onze 10.000 medewerkers werken we aan een 
betrouwbaar en modern spoorwegnet: om de mobiliteitsbehoeften 
van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een 
duurzame samenleving. 

Binnen de operationele directie “Asset Management” verzorgen de 
Production Plants een uitgebreid aanbod van spoormaterialen en -
diensten aan zijn interne klanten, met name de vervaardiging van 
gestandaardiseerde betonelementen zoals bv perronboorden 
(Roeselare) of de bewerking van de houtketen (Wondelgem).  

Je werkt bij onze directie « Finance & Business Administration » (I-
FBA). De dienst "Controlling&Reporting" staat in voor de 
beheerscontrole van Infrabel: exploitatie en investeringen. Concreet 
houdt dit de opmaak, opvolging en reporting van de jaarbudgetten én 
meerjarenplannen in. 

Je werkzetel bevindt zich in de Production Plant van Schaerbeek 
(Haren), maar de Financial Plant Controller zal zich regelmatig 
verplaatsen naar de productiesite in Roeselare of Wondelgem. 
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6. Vragen?

 Over de functie: Peter Vanbeselaere – T 02/525.35.18 @ 
peter.vanbeselaere@infrabel.be

 Over de selectieprocedure: Idris Boonen
@: Idris.boonen@infrabel.be 

mailto:peter.vanbeselaere@infrabel.be
mailto:ann.decock@infrabel.be


Belangrijke opmerkingen: 
 
1. Selectieprocedure 
 Indien u geïnteresseerd bent voor deze selectie, nodigen we u uit uw kandidatuur in te 

dienen. De inschrijvingen kunnen enkel gebeuren via de website 
www.despoorwegenwervenaan.be. 
Om dit te doen is het noodzakelijk om een persoonlijk account op bovenstaande website 
aan te maken.  
Het privé e-mailadres van de kandidaat moet worden gebruikt bij het maken van de 
persoonlijke account. 
 

2. Statutaire kandidaten 
 

 Indien u een statutair personeelslid bent, kan u bij deelname aan contractuele proeven, in 
sommige gevallen, uw statuut behouden; 

 Rang 3 en hoger: 
 Toegang tot een contractuele proef, voor een betrekking zonder valorisatie van een 

diploma. 
 
 Rang 9 tot rang 4+: 

 Toegang tot een contractuele proef, voor een betrekking zonder valorisatie van een 
diploma; 

 Toegang tot een contractuele proef, voor een betrekking met valorisatie van een diploma, 
indien het gaat om een knelpuntberoep. 

 
3. Aanstelling als statutair personeelslid 
 
 Indien de functiebeschrijving overeenstemt met uw huidige graad, behoudt u uw huidige 

graad alsook de hieraan verbonden weddeschalen en uw datum van ranginneming. 
 

 Indien de functiebeschrijving verschillend is van uw huidige graad, wordt u aangesteld in 
de graad die overeenstemt, met de hieraan verbonden weddeschalen en krijgt u een 
nieuwe datum van ranginneming. 
 
BIJZONDERHEDEN: 

 
 Indien u aangesteld wordt in een graad van dezelfde rang, waarbij de weddeschalen lager zijn, 

zal u eventueel een opslorpbare weddetoeslag toegekend krijgen. Dit wil zeggen dat u geen 
loonverlies doet t.o.v. van uw huidige situatie. 

 Indien u een personeelslid bent titularis van een graad van adjunct-eerste (…) en deelneemt aan 
een post met profiel van rang 3, dan zal u uw huidige situatie behouden; 

 Indien u een personeelslid bent titularis van een graad van eerste (…) én een functie van expert 
bezit, dan zal u in geval van deelname aan een post met profiel van 3 uw situatie behouden 
indien de sollicitatieoproep dit expliciet vermeldt.  

 Indien u een personeelslid bent titularis van een graad van rang 3 – 2e trap en deelneemt aan 
een post met profiel van rang 3 – 1e trap, dan zal u aangesteld worden in de graad van rang 3 – 
2e trap die overeenstemt met de bevorderingsonderafdeling van de referentiegraad. 
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