
Jobaanbod: Financial Business Partner

Ubike is een in Brussel gevestigd scale-up bedrijf van ongeveer 15 mensen dat actief is 
op de dynamische fietsleasemarkt. 
Ons aanbod is gericht op bedrijven van elke grootte, in België en Luxemburg.
Onze ambitie: bijdragen tot een groenere mobiliteit, fietsen voor iedereen toegankelijk 
maken en meer zijn dan een gewone leasemaatschappij!

Uw opdracht:

Als Financial Business Partner zult u bijdragen aan de groei en ontwikkeling van Ubike. 
U voert analyses en casestudies uit om de besluitvorming te vergemakkelijken en 
geeft financiële aanbevelingen en advies aan onze CEO.

In deze context :
• U bent verantwoordelijk voor de opvolging van de activiteiten van Ubike: 

resultaten analyseren, sleutelindicatoren berekenen, dashboards bijwerken,...
• U bent het aanspreekpunt voor onze externe boekhouder voor het opstellen 

van de rekeningen en de belastingaangifte, u geeft hem alle nodige informatie 
en valideert zijn werk.

• U stelt het financiële plan op.
• U bent verantwoordelijk voor de financiering van Ubike: de behoefte aan 

financiering berekenen, solide relaties met financiële partners opbouwen, over 
kredietlijneWn onderhandelen, …

• U bent belast met de prijsbepaling: het bepalen van de prijs van verschillende 
producten volgens de markt en de verwachte rentabiliteit.

• U analyseert de financiële situatie van onze cliënten (kredietcontrole).

Uw profiel : 

• U hebt een masterdiploma in management of in economie.
• U hebt 3 tot 5 jaar relevante ervaring als financieel analist, controller of auditor.
• U hebt een analytische geest 
• U bent klant- en resultaatgericht
• U bent georganiseerd en beheert uw prioriteiten en tijd.
• Excel is uw gereedschap: u beheerst het om de gegevens te laten spreken.
• Talen: FR, NL, ENG.

Wij bieden u :

• Een deeltijdbaan (halftijds tot 3/5),
• Om u aan te sluiten bij een Tribe  van gepassioneerde deskundigen,
• Werken in een veelbelovende sector en bijdragen tot de ontwikkeling ervan,
• Een gevarieerde en uitgebreide opdracht (alle aspecten van bedrijfsfinanciering 

komen aan bod),
• Een vast contract of een freelance contract, afhankelijk van wat u verkiest
• Een salarispakket in overeenstemming met uw deskundigheid en 

verantwoordelijkheden.

Als u zich in deze beschrijving herkent, stuur dan aub uw CV en een korte 
motivatiebrief door naar Catherine Malevez, catherine@ubike.be. 


