
 

 

               
   
Het Regional Jet Center (RJC) is een toegewijde en operationeel hoog presterende Embraer gerichte 
onafhankelijke MRO die deel uit maakt van de AF/KL groep. Binnen deze groep zijn wij verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het Line Maintenance onderhoud aan de KLM Cityhopper vloot op Amsterdam Schiphol Airport. 
Naast deze klant voeren wij onderhoud uit voor diverse andere regionale airlines. 
 
Binnen het RJC is de afdeling Finance & Contracts verantwoordelijk voor de tijdige, correcte en volledige 
verwerking van de financiële boekhouding, facturatie van verleende diensten aan klanten en contract- en 
relatiebeheer met klanten en leveranciers. Binnen deze afdeling zijn wij op zoek naar een: 

 

FINANCE BUSINESS ANALIST  
 
Wat ga je doen? 
Als Finance Business Analist ben je verantwoordelijk voor de concept forecasting, budgettering en maandafsluiting. 
Jij zorgt ervoor dat alle planning & control processen goed verlopen. Daarnaast ben je een belangrijke 
ondersteuning van de Manager Finance & Contracts door het uitvoeren van analyses, rapportages en het geven 
van adviezen. 
 
Als Financial Business Analist wordt je onder andere verantwoordelijk voor het volgende: 

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

 Opstellen van toelichting op de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat 

 Ondersteuning van de Manager Finance & Contracts obv zowel eenvoudige als meer complexe analyses 
met als doel bij te dragen aan de business waarde-creatie 

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

 Ondersteunen bij het opstellen van investeringsvoorstellen 
 

Wat zoeken wij? 
 Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding bedrijfsadministratie 

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, waaronder ervaring met financiële analyses 

 Je bent iemand die denkt in structuren en altijd kansen ziet om waardevolle inzichten te genereren en 
repetitieve werkzaamheden verbeterd 

 Je bent initiatiefrijk, zeer sterk in het maken van analyses 

 Je kunt goed informatie verzamelen en verwerken en bent klant- en servicegericht 

 Je kunt verbetervoorstellen helder en overtuigend presenteren 

 Naast de Nederlandse taal beheers je ook de Engelse taal 

 Je bent doel- en resultaatgericht, nauwkeurig en flexibel  

 Je bent in staat tot het opbouwen en onderhouden van relaties, sensitief 

 Je werkt zelfstandig en bent in staat tot plannen en organiseren 
 

Meer weten? 
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met Hans van Tiel, Manager Finance & 
Contracts, tel. 06-10979038.  
 

Heb je interesse? 
Mocht bovenstaand profiel je aanspreken dan verzoeken wij jou zo snel mogelijk te reageren. E-mail je CV en 
beargumenteer in je motivatiebrief waarom jij denkt aan het gevraagde profiel te voldoen onder vermelding van de 
vacaturenaam aan hr-support@martinair.com.  
 
Een assessment kan een onderdeel zijn van het selectieproces. 
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