Vacature

Project Controller

INNOVATIE

DUURZAAMHEID

HRM

Finestri Subsidie Management BV is een jong, ambitieus subsidieadviesbureau dat zich bezighoudt met zowel subsidieverwerving als subsidiemanagement. Het gaat ons daarbij vooral om
het realiseren van de kansen. Aanvragen kan iedereen, maar daadwerkelijk zorgen dat de subsidies echt worden toegekend vraagt een zorgvuldige registratie en verantwoording. Wij nemen
onze klanten deze zorg uit handen. Voor verdere groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar
een enthousiaste proactieve collega voor de functie van Project Controller.
Functiebeschrijving

De Project Controller assisteert onze cliënten bij het opzetten van de subsidiegerelateerde projectadministraties, monitort
en controleert deze op juistheid en volledigheid, stuurt deze indien nodig bij en adviseert cliënten in mogelijke verbeteringen. Hij of zij maakt onderdeel uit van het team subsidieadviseurs dat zich voor de cliënten inzet om het maximale
subsidieresultaat te behalen. De werkzaamheden worden deels uitgevoerd bij de cliënten en vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Senior Subsidieadviseur. De functie is in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij goed
functioneren volgt een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Je bent voor onze cliënten het primaire aanspreekpunt voor de succesvolle realisatie van subsidieprojecten en verricht taken als:
•
Opzetten van en mede uitvoeren van projectadministraties;
•
Bewaken van termijnen en deadlines;
•
Monitoren voortgang en controleren juistheid van administraties;
•
Bijhouden van overzichtelijke dossiers;
•
Opstellen van rapportages en einddeclaraties;
•
Rapporteren van tekortkomingen en adviseren over verbeteringen;
•
Periodiek rapporteren van de voortgang en status van de subsidieprojecten.
Opleiding, werkervaring, kennis en vaardigheden:
•
Afgeronde MBO(+)/HBO opleiding;
•
Je werkwijze kenmerkt zich door accuratesse, pro-activiteit en overtuigingskracht;
•
Je hebt al ervaring als project controller, bijvoorbeeld met HR subsidies zoals sectorplannen;
•
Klantgerichte houding;
•
Goede spreek- en schrijfvaardigheden, zowel Nederlands als Engels;
•
Uitstekende communicatieve vaardigheden;
•
Plannen en organiseren;
•
Oplossings- en resultaatgericht en creatief.
Finestri biedt een dynamische werkomgeving voor professionals die een steile leercurve willen doorlopen. Wij bieden veel
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het nemen van initiatieven. Uiteraard hoort hierbij een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief een leaseauto. Heb je interesse in deze functie bij Finestri, neem dan contact op met Marcel
Grosfeld, 06-4705 9720. Sollicitaties zijn welkom via mgrosfeld@finestri.nl.
Conny Hes: Coördinator Opleidingen Groene Hart Ziekenhuis

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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