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Vacature Financial Manager Ellio HQ Leuven

Introductie

IntuEdrive ontwikkelt en bouwt onder de naam

Ellio E-bikes en E-bike technologie voor

autogebruikers die een alternatief zoeken voor hun

dagelijkse verplaatsingen. De focus ligt daarbij op

gebruiksgemak, comfort, betrouwbaarheid en

veiligheid.

IntuEdrive werd opgericht in januari 2018 door

Tomas Keppens en Jorrit Heidbuchel nadat de twee

samen een eerste prototype van Ellio hadden

ontwikkeld. Het bedrijf telt vandaag 12 mensen.

Het oprichtersteam is op zoek naar versterking voor

het financiële en operationele beheer van het

bedrijf.

Functie en taken

De financial manager helpt het oprichtersteam met het dagelijks management en financieel beheer. Naast

de financiële en operationele rapportering is er ook een beperkt pakket administratieve taken. Er is inzicht

en zelfstandigheid vereist.

Voorbeelden van taken

● Financiële planning, opvolging en rapportering

● Periodieke rapportering van financiële en operationele KPI’s aan het management

● Rapporten en presentaties voorbereiden voor de raad van bestuur

● (hulp bij) bedrijfsevents voorbereiden (catering, locatie, planning,...)

● (beperkt) HR en bijhorende administratie
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Profiel

IntuEdrive zoekt een goed opgeleide duizendpoot met financieel en organisatorisch talent die het

oprichtersteam kan bijstaan in het dagelijks beheer van het bedrijf.

Competenties

● Kennis van financiële planning / accounting

● Goed in organisatie

● Brede interesse

● Basiskennis van bedrijfsrecht is een pluspunt (nalezen van / input geven voor contracten)

● Uitstekende computervaardigheden (office- en cloudtoepassingen)

● Goede mondelinge en geschreven communicatievaardigheden (opstellen en presenteren van

rapporten,...)

Persoonlijkheid

● Nieuwsgierig

● Punctueel en nauwkeurig

● Luisterbereid

● Georganiseerd

Ervaring en Opleiding

● Relevant masterdiploma (bijv. Handelsingenieur)

● Aantal jaar ervaring in bedrijfscontext (consultancy, financiële of bedrijfsjuridische functie,...)

Praktisch

De werkplek is het Ellio hoofdkwartier in Korbeek-Lo, bij Leuven. Het hoofdkwartier ligt op 5 minuten

fietsen van het station van Leuven en er stopt een bus voor de deur. Er is ook voldoende parking voor wie

met de wagen komt.

De functie is voltijds (38 uren week) maar de werkuren zijn flexibel. Communicatie in het bedrijf gebeurt

grotendeels via email / messaging waardoor makkelijk van thuis kan gewerkt worden of buiten de

kantooruren. Aanwezigheid op het HQ is wel minstens 3 dagen per week vereist om de vinger aan de pols

te houden bij het team.
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Werken bij IntuEdrive

IntuEdrive is een jonge en dynamische start-up in de unieke context van een hardware

consumentenproduct. Deze context vereist een hoge mate van professionalisme en

verantwoordelijkheidsbesef maar betekent ook een heel tastbare job die veel voldoening geeft.

Van elke werknemer wordt een hoge zelfstandigheid verwacht die ook resulteert in een grote vrijheid om

de eigen agenda te bepalen. Het oprichtersduo is heel betrokken bij het team en zeer open in de

communicatie.

Start je vandaag bij IntuEdrive, dan kan je genieten van een breed takenpakket dat continu in evolutie is

terwijl je het bedrijf mede door jouw werk ziet groeien. Je krijgt de kans om te leren en te experimenteren

in samenwerking met experten zowel in als buiten het bedrijf.

Contactpersoon
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Jorrit Heidbuchel

Mede-oprichter en bestuurder
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