Pearson Benelux zoekt voor de afdeling Finance een:

Business Analyst
Voor 5 dagen per week (FT 37,5 uur), 4 dagen is bespreekbaar
Pearson Benelux B.V. is onderdeel van ’s werelds grootste educatieve uitgeverij Pearson
en toonaangevend in het uitgeven van wetenschappelijk onderbouwde psychologische
assessments.
Wat ga je doen?
Als Business Analyst maak je onderdeel uit van een team dat bestaat uit 8 collega’s. Je
rapporteert maandelijks over resultaten, in samenwerking met de Financial Director. Je bent
medeverantwoordelijk voor het opstellen verschillende financiële- en productrapportages.
De analyses die je maakt worden door het management gebruikt om gefundeerde
beslissingen te kunnen nemen. Je geeft gevraagd én ongevraagd advies en bent hiermee
een belangrijke sparring partner voor de Financial Director.
Als Business Analyst voer je de volgende taken uit:
• Je stelt de periodieke winst- en verliesoverzichten foutloos op;
• Je levert een actieve bijdrage aan het jaarlijkse business plan en forecasts;
• Het verzorgen van diverse interne rapportages (week- en maandrapportages);
• Het analyseren en adviseren op het gebied van commerciële en operationele
activiteiten;
• Het bewaken van tijdig opvolging en signaleren van afwijkingen, trends en
ontwikkelingen
Wie ben jij?
Wij zoeken een energieke teamspeler met de volgende competenties:
• Een afgeronde financiële HBO/WO opleiding;
• Circa 2 jaar relevante werkervaring;
• Uitstekende analytische vaardigheden;
• Enthousiast, proactief en initiatiefrijk;
• Sterke kennis van Excel, affiniteit met Data en bijvoorkeur Oracle of Exact;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Wat krijg je ervoor terug?
Wij bieden een bedrijvige en zelfstandige baan in een professionele, internationale en
informele werkomgeving. Het kantoor van Pearson Benelux is gevestigd in Amsterdam, op
loopafstand van station Sloterdijk. Verder bieden wij:
• Een marktconform salaris (CAO Uitgeverijbedrijf)
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder: een bonusregeling, een
premievrij pensioen, reiskostenvergoeding en een vergoeding voor de
zorgverzekering.
Bij interesse in deze functie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk jouw CV, met
motivatiebrief!
Je kunt deze sturen naar de HR afdeling van pearson: recruitment.peb@pearson.com.

Wie zijn wij?
Bij Pearson geloven we sterk in de toegevoegde waarde van educatie. Door te leren, ontwikkelen
veel mensen nieuwe kwaliteiten, waardoor zij bijvoorbeeld hun droombaan vinden, hun familie
kunnen onderhouden of promotie kunnen maken. Maar voor velen is de passie om te blijven
ontdekken genoeg om steeds te blijven leren. Of het nu thuis is, in het klaslokaal of op het werk:
door te leren, verbeteren we onze kansen in het leven. Pearson publiceert leerboeken, digitale
leeromgevingen, testen en trainingen om te voorzien in de behoefte het leren steeds uitdagender en
effectiever te maken.
Wij werken graag met mensen die willen helpen om de gedeelde missie te behalen. Mensen met
dezelfde normen en waarden als Pearson, die resultaat willen behalen, initiatief nemen en innovatie
en technologie belangrijk vinden. Hiermee willen wij er gezamenlijk voor zorgen dat leren zo
uitdagend en effectief mogelijk wordt gemaakt voor studenten over de hele wereld. Wij zijn trots op
onze mensen, en op al hun talenten, passie en enthousiasme. Daarom hebben we een simpele maar
ambitieuze doelstelling: het beste bedrijf ter wereld zijn om voor te werken. Meer over ons weten?
Bezoek dan onze website https://www.pearson.com/nl/.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

