
 

 FINANCIAL ANALYST 

Antargaz Belgium is marktleider in de verdeling en verkoop van propaan/butaan in de 
Benelux en tevens actief op de aardgas- en elektriciteitsmarkt in België. Door deel uit te 
maken van de klantendienst van onze aardgas- en elektriciteitsafdeling in Diegem kan ook jij 
bijdragen aan onze continue groei. 

Jobinhoud  
Voor ons Energy Marketing team in Diegem zoeken wij een Financial Analyst.  
Energy Marketing Belgium is de lokale aardgas- en elektriciteitsafdeling binnen UGI, een 
Fortune 500 multinational en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van UGI. 
 
Het is de taak van de Financial Analyst om data te analyseren, zowel voor operationele als 
commerciële doeleinden en het beheer ervan te verbeteren. Hij/zij is tevens verantwoordelijk 
voor de interne en externe rapportering. Het hebben van betrouwbare data en rapportering is 
cruciaal om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen en dienen als basis voor het 
nemen van bedrijfsbeslissingen.   
 
Voornaamste verantwoordelijkheden 

 Analyseren en bewerken van data voor rapporteringsdoeleinden. 
 Tijdig en correct creëren en indienen van officiële en wettelijk verplichte rapporten. 
 Creëren, onderhouden en verbeteren van de commerciële en operationele 

rapportage. 
 Opstellen van ad hoc rapporten op vraag van de bedrijfsleiding. 
 Automatiseren van interne en externe rapportering. 
 Verbeteren van de bestaande data in onze systemen. 

 
Voornaamste uitdagingen 

 Structureren en verbeteren van de bestaande data. 
 Vertalen van complexe data in begrijpbare en gebruiksvriendelijke rapporten. 
 Respecteren van deadlines m.b.t. interne en externe rapportering. 
 Automatiseren van rapportage waar mogelijk. 

 
Opleidingsniveau 
Master in financial, economic of computer science (of aanverwant). 
 
Vereiste kwalificaties 

 Sterke analytische vaardigheden. 
 Kennis van boekhouding. 
 Kritische geest. 
 Aandacht voor details. 
 Complexe data begrijpelijk kunnen voorstellen. 
 Oplossingsgericht denken. 
 Teamspeler. 
 Goede kennis van MS Office en een zeer geode kennis van Excel. 
 Zeer goede kennis van database en rapporteringssoftware. 
 Minimaal C1 niveau Nederlands en Frans.  
 Goede professionele kennis Engels. 
 Ten minste 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. 

 
Wat wij jou bieden  

 Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

 Voltijdse tewerkstelling. 

 Competitief salarispakket. 


