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De dagelijkse levenskwaliteit verbeteren is de roeping van de Sodexo Groep.  

Wereldwijd is Sodexo actief in 80 landen en telt het om en bij de 428.000 
medewerkers. Wij staan op de 18ste plaats van grootste werkgevers op 
wereldvlak en Sodexo wordt voor het tweede opeenvolgende jaar erkend tot één 
van de “Meest Ethische Bedrijven ter Wereld”. 

Het globale aanbod van Sodexo betreft twee activiteitsdomeinen: enerzijds 
oplossingen voor diensten ter plaatse (On-site Service Solutions) en anderzijds 
motivatie-oplossingen (Sodexo Rewards & Benefits).  

Sodexo Benefits & Rewards is in België de partner bij uitstek van private en 
openbare ondernemingen voor een hele reeks cheques en diensten (Lunch 
Pass®, Cadeau Pass®, Book Pass®, Sport & Culture Pass®, Eco Pass®, Kmo-
portefeuille, Opleidingscheque, Surf@home, SalesPrize, Vivabox enz.), en van 
particulieren voor de Dienstencheques.  

Om het departement Sales & Customer Service te versterken zijn wij op zoek 
naar een: 

Om het departement Controlling te versterken, zijn wij op zoek naar een 
student die een bedrijfsstage wenst te doen in het kader van zijn masterjaar. 

STAGIAIRE TRESORIE 
Uw opdracht: 
 

Binnen het administratief en financieel departement maakt u deel uit van het 
tresorerie-team.  
 

Uw voornaamste verantwoordelijkheden: 
Terugkerende functies: 
 

 
• Verantwoordelijk voor alle verzoeken om support, afkomstig van de 

Kyriba-gebruikers (momenteel 66 actieve gebruikers / 30+ juridische 
eenheden);  



 

• Dagelijkse status van openstaande punten en heractivering van 
eenheden; 

• Capaciteit om oplossingen aan te reiken voor technische hinderpalen die 
de eenheden ondervinden;  

• Verzekeren van het onderhoud en de operationele werking van de 
verschillende modules van de tool; 

• Inontvangstneming van nieuwe afschriften, aanmaak of wijziging van 
BTC-codes en lijst van equivalenties, re-integratie van verworpen 
uittreksels; 

• Verantwoordelijk voor de « Month-end controls »;  
• Waarborgen van de integriteit van de financiële gegevens;  
• Voorbereiding van de maandelijkse « Flash News Treasury »;  
• Contactpersoon voor de verschillende Kyriba-gesprekspartners, d.w.z. :  

 « Kyriba Support » voor verzoeken om technische ondersteuning;  
 Voorbereiding en organisatie van de maandelijkse telefonische 

contacten met onze Kyriba-relatiebeheerder;  
 Opvolging van de « Needs en Defects » (verzoeken om evoluties 

van Sodexo) en opvolging van de nieuwe Releases met « het 
productteam »;  

 Opvolging van de nieuwe bancaire connecties met het team « 
Connectivity »;  

 Beheerder van het Kyriba Sharepoint en de administratieve 
netwerkdocumenten (aanhangsels, auditverslagen, …);  

 Update en creatie van tresorerie-procedures en –opleidingen ten 
behoeve van de operationele eenheden;  

 Communicatie: voorbereiding van de driemaandelijkse nieuwsbrief 
en onderhoud van de database met contactpersonen;  

• Periodiek overzicht van de interne controles en audittrajecten;  
• Deelname aan de analyse van de operationele eenheden en 

optimalisering van de tresorerie-processen, bijvoorbeeld:  
 Analyse van de portefeuilles en financiële instrumenten;  
 Analyse van de tresorerie met betrekking tot de cash-

optimalisering;  
 Analyse van de bancaire lasten.  

 
 
Punctuele functies 
 

• Deelname aan de ingebruikneming van het systeem voor tresorerie-
beheer, bedoeld voor de landen van de regio’s LATAM – AZIË - EUROPA. 

• Programmering van de tool (creatie van rekeningen, banken, kalender, 
enz);  

• Integratie van de portefeuille met investeringen en de verschillende 
financiële instrumenten;  

• Reconciliatie van de tresorerie-posities;  
• Connectie van de bancaire rekeningen en monitoring van de financiële 

instellingen;  
 
 
 
 



 

• Contact met de verschillende tegenpartijen (eenheden, banken, Kyriba);  
• Opleiding en regelmatige opvolging van de eenheden post-

implementering;  
• Hulp in het raam van transversale, grensoverschrijdende tresorerie-

initatieven. 
 

 

Uw profiel : 
• Sterke analytische vaardigheden; 
• Gevoel voor projectbeheer; 
• Strikt en veel ondernemingszin; 
• Goede communicatiecapaciteiten en interpersoonlijke 

vaardigheden in een internationale omgeving; 
• Vertrouwd met IT-systemen; 
• Een eerste professionele ervaring is een pluspunt; 
• Opleiding: master in management of economische studies 
• Moedertaal: niet belangrijk; 
• Talen:  Engels, Frans en/of Nederlands. Spaans is een pluspunt; 
• IT-kennis: goede kennis van Microsoft Excel, Word en PowerPoint. 

VBA-taal is een pluspunt.  

Ons aanbod : 
 

• Een stimulerende stage binnen een dynamisch team. 
• Een stage binnen een internationale groep met doorgroeimogelijkheden; 
• Een aangename werksfeer waarin iedereen de kans krijgt om zich te 

ontwikkelen. 

 

Herkent u zich in dit profiel? 
Aarzel niet en stuur uw curriculum vitae en motivatiebrief naar Silke LEQUEUX.  

E-mail :  humanresources.svc.be@sodexo.com 

Tel  02 401 31 39 

www.sodexobenefits.be 

 

mailto:humanresources@sodexo-pass.be

	Uw opdracht:
	Ons aanbod :

