
 

 
 

 

Vacature Financial Business Analyst  
Voel je je thuis in een informele organisatie die internationaal koploper is in onze markten, waar alle 
voorkomende bedrijfsprocessen zoals productie, inkoop, verkoop en ontwikkeling onder één dak plaatsvinden? 
Houd je van financiële details, analyseer je graag data om deze vervolgens te transformeren tot zinvolle 
managementinformatie? Dan zoeken we jou!   
 
De functie 
Als Financial Business Analyst ben je voornamelijk gericht op het opstellen en analyseren van informatie vanuit 
het ERP-Systeem voor de forecasting, budgettering en maandafsluiting. Jij zorgt ervoor dat alle planning & 
control processen goed verlopen. Daarnaast ben je een belangrijke ondersteuning van de Manager Finance & 
Control door het uitvoeren van analyses, rapportages en het geven van adviezen. 
 
Jouw verantwoordelijkheden  

• Uitvoeren van de activiteiten van de planning & control cycle en bewaken van de juistheid van de 
financiële administraties 

• Opstellen van toelichting op de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten 

• Ondersteuning van de Manager Finance & Control door middel van zowel eenvoudige als meer 
complexe analyses met als doel impact te hebben op de business waarde-creatie 

• Optimaliseren van processen en tooling met als doel betere (business) analyse/ inzichten 

• Ondersteunen bij het opstellen van investeringsvoorstellen 

• Drijven van verandering op het gebied van Digital & Data binnen jouw domein 
 
Wat wij verder van jou vragen 
 
Profiel: 
- Je beschikt over minimaal een afgeronde opleiding hbo-F&C/Bedrijfskunde/Accountancy 
- Minimaal 2 jaar relevante ervaring waaronder ervaring met financiële analyses 
- Je bent iemand die denkt in structuren en altijd kansen ziet om waardevolle inzichten te genereren en 

repetitieve werkzaamheden verbetert 
- Je bent initiatiefrijk, flexibel en nauwkeurig 
- Je kunt goed informatie verzamelen en verwerken en bent zeer sterk in het maken van analyses 
- Je bent klant- en servicegericht en in staat tot het opbouwen en onderhouden van relaties 
- Je kunt verbetervoorstellen helder en overtuigend presenteren 
- Je bent doel- en resultaatgericht 
- Je werkt zelfstandig en kunt goed plannen en organiseren; 
- Naast de Nederlandse taal beheers je ook de Engelse taal. 
 
Competenties: 
- Accuraat en analytisch 
- Integer en betrouwbaar 
- Verantwoordelijk 
- Teamspeler 
- Goede communicatieve vaardigheden 
 
Wij bieden je voor deze functie: 
- Een uitdagende functie in een veelzijdige, internationale organisatie 
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Enthousiaste collega’s 
- Informele, open en prettige werksfeer 
- Een veilige omgeving met ruimte voor groei en ontwikkeling 
- Een 32 tot 40-urige werkweek (in overleg) 



 

 
Ons bedrijf 
Lode Holding en haar dochterondernemingen willen een bijdrage leveren aan de voorwaarden voor een lang en 
gelukkig leven. Wij geloven dat bewegen cruciaal is voor gezondheid, functioneren en presteren. Daarom 
vinden we, dat we alles moeten weten van menselijk bewegen en daarmee ook het prestatie vermogen. Dat 
willen we bereiken door het mogelijk te maken alles op het gebied van bewegen betrouwbaar te kunnen meten 
en monitoren. Wij zetten ons hier dagelijks met ruim 90 collega’s voor in.  
 
Lode Holding is de moedermaatschappij die synergie tussen de dochterondernemingen nastreeft en waarin 
onder andere de shared services georganiseerd zijn. Binnen shared services is onder andere de financiële 
administratie, control, risicobeheer, personeelszaken, kwaliteitszorg, systeem- en applicatiebeheer, 
projectcoördinatie en algemene diensten ondergebracht. De dochterondernemingen opereren voornamelijk in 
de medische technologie markt. De grootste dochterondernemingen zijn als volgt te typeren: 

• Lode ontwikkelt, produceert en verkoopt ergometrie producten aan distributeurs en opereert op de 
internationale markt. 

• ProCare is marktleider in het leveren van oplossingen op het gebied van sport en bewegen aan met name 
zorginstellingen en kennis- en sportorganisaties in de Benelux.  

• aXtion ontwikkelt IT oplossingen voor met name zorginstellingen en overheidsinstellingen in Nederland.  

• Umaco is een business development organisatie met een specialisme in complexe projecten.  

• Omnium biedt  sport- en lifestyle begeleiding aan individuele sporters en organisaties in de omgeving van 
Groningen.  

 
Je sollicitatie ontvangen we graag voor 1 februari 2022 per e-mail t.a.v. mevr. M. Kapper 
(mkapper@lodeholding.nl). Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met 
dhr. F. Wolters, tel. 050-2072950. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


