Cost & Pricing Analyst - Antwerpen
Voor onze klant, een gedreven innovator in de automotive/chemical sector, gelegen in het zuiden van
Antwerpen zijn we op zoek naar een Cost & Pricing Analyst.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•

•

Je krijgt een gevarieerde en uitdagende rol binnen een dynamisch bedrijf waar nog steeds
veel belovende projecten op stapel staan.
Je wordt verwelkomd in een enthousiast team waar je kan rekenen op degelijke training en
ondersteuning, maar ook voldoende ruimte om je organisatorische en technische
vaardigheden volledig te ontwikkelen en toe te passen.
Bovendien ben je verzekerd zijn van een motiverend verloningspakket aangevuld met
verschillende extra legale voordelen.

Wat ga je concreet doen ?
Als Pricing & Cost Analyst ondersteun je de Global Pricing Manager bij het verzamelen/analyseren
van prijsgegevens en kostprijs berekeningen. Door continue groei zijn we toe aan uitbreiding van het
team!
Waar mag jij je tanden in zetten ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prijsberekeningen maken voor tenders en offertes.
Onderhouden en verbeteren van tools voor nauwkeurige aanbestedingen
Analyseren van markttrends, waaronder prijzen van concurrenten, kostprijs van verkochte
goederen, go to market-strategieën en winstgevendheid
Analyseren van volumetrends in het bedrijf
Synthese van externe trends met interne gegevens, waaronder materiaalkosten,
productiekosten, prijzen van producten die momenteel op de markt zijn
Zorgen voor correcte prijzen in verschillende marktplaatsen en systemen
Gefundeerde voorstellen doen over de juiste prijspunten voor verschillende producten op
basis van de analyse van interne en externe gegevens
Communiceer prijsbeslissingen mondeling en schriftelijk aan de Global Pricing Manager en
Sales Management.
Evalueren van B2B trends en deze gebruiken om te adviseren wanneer nieuwe producten op
de markt moeten worden gebracht
De resultaten van prijsbeslissingen monitoren door de prestaties te evalueren ten opzichte
van budget en winstmarges en regelmatig te communiceren met het verkoopteam
Indien nodig prijsbeslissingen herzien en proactief de prestaties van producten monitoren om
te bepalen of revaluatie nodig is
Gedetailleerde dossiers bijhouden voor individuele producten die gebruikt kunnen worden om
toekomstige markttrends te evalueren en toekomstige prijsbeslissingen te onderbouwen

Functie-eisen
Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een een bachelordiploma in economie, bedrijfskunde, accounting, financiën of
gelijkwaardig door ervaring
Je hebt ten minste twee jaar ervaring in business analytics
Je bent analytisch en kan met Excel wonderen doen ; je hebt een analytische, evaluatieve en
data-gedreven mindset
Sterke analytische vaardigheden en oog voor detail
Projectmanagement en organisatorische vaardigheden
Je communiceert gemakkelijk op verschillende niveau.
Je bent hands-on ingesteld en denkt in oplossingen;
Je hebt bij voorkeur ervaring met VBA en kennis van Acces is een pluspunt.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website
www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye –
zaakvoerder bij Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand
emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

