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Vacature Marge Analist 
 
Ter uitbreiding van ons team zoeken we een marge analist. 
 

Wat ga je doen… 
Als Marge Analist ben je werkzaam binnen de financiële afdeling. Je bent zowel uitvoerend als 
controlerend betrokken bij alle operationele financiële processen. Aan de ene kant creëer je 
inzicht in de business op basis van de cijfers en aan de andere kant ben je operationeel bezig 
met het opstellen van targetafrekeningen en verwerk je onze in- en uitgaande 
commissiestromen. Natuurlijk ben je in staat om antwoord op te geven op alle vragen die hier uit 
voortkomen. 
 

Hoe doe je dat... 
 Uit alle overeenkomsten kan jij de business rules herleiden en vervolgens vertalen naar 

formules in Excel. Hiermee ben je in staat om onze marge te bepalen op orderniveau; 
 Vanuit je financiële achtergrond verwerk je vervolgens het resultaat in onze financiële 

administratie; 
 Op basis van alle data, die in ons bedrijf voorhanden is, maak je schitterende dashboards 

en ben je in staat om snel ad-hoc info aan te leveren; 
 Uiteraard lever jij je output altijd juist, tijdig en volledig aan. 

 
Wie ben jij…. 
Jij beschikt over: 

 Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau; 
 Minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan bij een profit-organisatie, bij voorkeur bij een 

handelsonderneming, distributeur of zakelijke dienstverlener; 
 Uitmuntende Excel skills; 
 Goede analytische vaardigheden; 
 Drive om zaken in detail goed af te ronden en geen geld te laten liggen; 
 Gezonde dosis werklust; 
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
 Enthousiasmerend, overtuigingskracht; 
 Affiniteit met IT en Automatisering. 

 
Jij bent in staat om: 

 Een gevolg te herleiden naar een oorzaak en hier een structurele oplossing voor te 
zoeken; 

 Prioriteiten te stellen; 
 Knelpunten te signaleren en deze proactief op te pakken; 
 Leiding te nemen in projecten; 
 Verantwoordelijkheid te nemen in de toegewezen taken; 
 Helder te formuleren zowel schriftelijk als mondeling. 

 



 

 

Wie zijn wij…. 
allservices distribution B.V. is een (r)etail service organisatie voor B2B en B2C ondernemers actief 
in de fixed en mobiele telecom, energie markt, verzekeringen en smarthome producten. 
allservices distribution B.V. is voor alle partijen in de (geïntegreerde) mobile-fixed-data-energie-
verzekeringensmarthome markt een belangrijke intermediair. 
 
allservices distribution B.V. creëert toegevoegde waarde voor haar partners door het realiseren 
van de perfecte transacties tussen partijen. Dit wordt ondersteund door het bieden van 
onderscheidende proposities en uitstekende relatieservice. 
 
De kracht van allservices distribution B.V. is dat zij een flexibele, transparante en toegankelijke 
organisatie is waarin alle medewerkers zich verbonden voelen aan de kernwaarde: 
wij doen alles voor een optimale prestatie van onze partners. 
 
Bij allservices distribution B.V. aangesloten retailers en etailers zijn zowel zelfstandige 
ondernemingen als ketenbedrijven en franchiseorganisaties. 
 

Onze kernwaarde: wij doen alles voor een optimale 
prestatie van onze partners. 

 

Wat bieden wij…. 
 Een zeer open en informele werkomgeving; 
 Salaris gebaseerd op de zwaarte van de functie, ervaring en opleiding; 
 23 vakantiedagen; 
 8% vakantiegeld; 
 50% bijdrage aan pensioenpremie; 
 Reiskostenvergoeding. 

 
Sollicitaties naar aanleiding van deze vacature kun je richten aan hrm@allservices.nl. 
Vragen? Mail Lennert Pieters (Manager Finance) l.pieters@allservices.nl. 
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