
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

    
Asselé ConsultancyAsselé ConsultancyAsselé ConsultancyAsselé Consultancy: : : :     
    
    
vvvvoor de verandering!oor de verandering!oor de verandering!oor de verandering!    

 

W: W: W: W: www.assele.www.assele.www.assele.www.assele.nlnlnlnl    
    
E:  E:  E:  E:  info@assele.nlinfo@assele.nlinfo@assele.nlinfo@assele.nl    
    
T:  T:  T:  T:  06060606----28194080281940802819408028194080    

   
Voor onze opdrachtgever in de regio Utrecht zoeken wij meerdere  
 

projectcontrollersprojectcontrollersprojectcontrollersprojectcontrollers ( ( ( (36363636 uur) uur) uur) uur)    
vacaturenummer: 0vacaturenummer: 0vacaturenummer: 0vacaturenummer: 0888816161616    

    
    
De functie:  
Als projectcontroller adviseert u de projectmanager en -teamleden bij de beheersing 
van de processen en het aspect geld binnen een infraproject. U bent verantwoordelijk 
voor het analyseren van de financiële aspecten van een project en/of deelproject. De 
afdeling Planning en Control ondersteunt de directeur Infraprojecten bij de 
bedrijfsvoering van de totale bedrijfseenheid en ondersteunt de productieafdelingen 
door het beschikbaar stellen van voldoende gekwalificeerde projectmedewerkers. U 
beïnvloedt het beleid op projectniveau en draagt zorg voor het (mede) ontwikkelen en 
implementeren van eenduidige instrumenten en werkwijzen. U signaleert problemen 
in de projectfinanciën en in de ontwikkelingskosten van het project en adviseert 
daarover. Tenslotte zorgt u voor de uitvoering van de "financial engineering" van de 
projecten (financieel en administratief inrichten van projecten (in SAP), het maken 
van planningen en financiële risicoanalyses en het opstellen van 
investeringscalculaties ten behoeve van budgetverwerving) en voert u de 
projectcontrol uit.   
  
De vereisten:  
Afhankelijk van het niveau van de functie beschikt u over een HBO- of WO-opleiding 
in een bedrijfskundige of economische richting, aangevuld met minimaal 3 jaar 
relevante werkervaring. Daarnaast heeft u affiniteit met techniek en financiële 
projectbeheersing en heeft u kennis van standaard automatiseringspakketten. Voorts 
heeft u specifieke automatiseringskennis van ERP-pakketten (SAP). U bent een 
resultaat- en oplossingsgerichte persoonlijkheid en weet uw gesprekspartners te 
overtuigen. Voorts bent u klantgericht en heeft u een uitstekend ontwikkeld analytisch 
vermogen. Naast veerkracht en betrouwbaarheid verwachten wij dat u van u over 
een grote dosis team- en organisatiegerichtheid beschikt.   

  

Arbeidsvoorwaarden:  
een goed pakket arbeidsvoorwaarden waaronder keuze voor een goed balans tussen 
werk en privé, ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling.   
  
Bijzonderheden:  
Het betreft een functie voor 36 uur en de standplaats is Utrecht 
    

 

Reageren?Reageren?Reageren?Reageren?    
Stuur je reactie en actuele c.v. met korte motivatie naar info@assele.nl t.a.v. 
mevrouw M. Asselé o.v.v. het desbetreffende vacaturenummer. 
 
Ken je iemand in je netwerk?  
Neem ook dan contact op of stuur deze vacature door!   
  
 
Wil je geen vacaturenieuws meer ontvangen? Stuur ons dan een mailbericht  
o.v.v. uitschrijven vacaturenieuws. 
 

 

     

                

 

W: www.assele.nl 
 
 
E: info@assele.nl
  
 
T: 06-28194080 

 


