Opdracht Business controller – BI & (data) analyse
Algemene opdrachtinformatie
Functie:

Controller

Sector:

Groot- en detailhandel

Plaatsnaam:

Midden & Oost Nederland

Opdracht omschrijving:

De organisatie is een e-commerce bedrijf in kleding. Online worden grote
aantallen orders verwerkt. Voor de analyse van omzet en resultaten per
productcategorie, signaleren van trends, optimaliseren van inkoop en
voorraden en klantanalyses wil de organisatie een professionaliseringsslag
maken.
Voor de korte termijn dienen de analyses te worden onderhouden en
aangescherpt, voor de langere termijn is een nieuwe BI tool noodzakelijk.

Taken en
verantwoordelijkheden:

Door de inhuur van een interim manager wil men in eerste instantie
realiseren dat alle analyses scherp en adequaat zijn.
De analyses dienen de inkopers te ondersteunen in hun planning. Hiervoor
zijn analyses nodig van onder andere:
- Omzet en bruto marge
- Rendementsanalyses op verschillende doorsneden van het productaanbod
- Voorraden, inkopen en leveringen
- Omloopsnelheden
- ABC analyses van het assortiment en klanten
Ook wordt van de business controller verwacht dat hij het initiatief neemt bij
een traject voor het selecteren en implementeren van een nieuwe BI Tool.
De business controller heeft tevens een aantal reguliere financiële taken
binnen de financiële afdeling.

Profiel Interim Manager:

Van de business controller wordt verwacht dat hij uitstekende data
management skills heeft.
Verdere verwachtingen zijn:
- Kennis van BI/rapportagetools
- Effectief in het werken met databases
- Vergevorderde kennis van Excel
- Zelfstandig werkend en initiërend
- Innovatief
- Analytisch sterk
- Goed cijfermatig inzicht en accuraat werkend
- Resultaatgericht

Opleiding en ervaring
Opleidingsniveau:

HBO (vereist)

Minimum aantal jaren ervaring: 5 - 10 jaar
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Opdracht
Begindatum opdracht:

25-06-2018

Duur van de opdracht:

3 maanden

Full- of parttime:

Parttime

Aantal dagen per week:

4

Tariefindicatie
Tarief:

€70 - €80 per uur

Overige
Overige vereisten:

De opdracht zal worden uitgevoerd op 2 locaties; flexibiliteit ten aanzien van
reizen is derhalve van belang.

Overige informatie:

Vanwege de korte termijn waarop de opdrachtgever deze opdracht wil laten
beginnen, ontvangen wij reacties graag binnen maximaal enkele dagen.
Indien je interesse hebt om deze opdracht uit te voeren, reageer dan svp
met een duidelijke motivatie.
Wil je – voor je een reactie stuurt – controleren of je ook je meest recente
werkervaring hebt opgenomen in je profiel.
Wij hebben de voorkeur voor een tarief inclusief reiskosten. Indien je
reiskosten toch afzonderlijk in rekening wilt brengen, wil je dat dan duidelijk
bij je reactie aangeven?

Deadline reacties:

26-06-2018
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