Financieel Project Controller
Ben jij een expert met cijfers en kleine lettertjes? Zoek jij een baan waar je impact mee maakt? Stroop
dan je mouwen op en leid de financiële verantwoording van onze (complexe) projecten in goede
banen!
Wat ga je doen bij ons?
In deze rol ondersteun jij de afdeling Projectmanagement bij het tijdig opleveren van kwalitatieve
financiële informatie en inzicht in de (financiële) status van onze lopende projecten. Deze
stuurinformatie is cruciaal voor de continuïteitsbeoordeling van de organisatie. Ook ondersteun jij de
projectmanagers bij het tijdig opleveren van administratieve taken en het bewaken van de milestones.
Van nature ben je een initiatiefrijke zelfstarter die zich graag in projecten ''vastbijt'' en succesvol
afrondt. Jij werkt nauw samen met de projectmanagers en de Finance collega’s en adviseert en
ondersteunt bij de stroomlijning van de projecten. Met een collegiale houding, creëer je draagvlak en
help je de processen te overzien, verbeteringen aan te dragen en verbanden te leggen.
Succes boek jij door:
•
•
•
•
•
•

bewaken van projectbudgetten (uren en geld) en voortgang in overleg met de Project
managers en het tijdig detecteren van financiële risico’s;
beheren van deadlines / milestones, en het plannen van uit te voeren werkzaamheden;
analyseren van projectdata om knelpunten tijdig te signaleren, faalkosten te beperken en
acties voor de toekomst uit te kunnen zetten;
opstellen van financiële project gerelateerde rapportages en informeren van
Projectmanagement en Finance;
(door)ontwikkelen van systemen/rapportages ter verbetering van projectmanagement en
(financieel) inzicht in projecten;
procesverbeteringen signaleren en aandragen.

Een mooie uitdagende, nieuwe rol die een beroep doet op jouw uitstekende kritische en analytisch
vermogen!
Dit vragen we van jou:
Je bent geschikt als het “Financiële Geweten” van onze projecten als je beschikt over:
• HBO werk- en denkniveau en een afgeronde relevante opleiding richting projectcontrolling,
bedrijfseconomie, bedrijfskunde of accountancy;
• ervaring als Projectcontroller en /of met Projectmanagement, bij voorkeur in een internationale
projectorganisatie;
• kennis van en ervaring met financiële- en ERP systemen zoals Twinfield en Ridder iQ ;
• Excel is je beste vriend en heeft geen geheimen voor je, bij voorkeur ben je bekend met SQL
koppelingen en Power BI;
• uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift.

Dit krijg je bij ons:
•
•
•
•

werken bij een technisch hoogstaande projectorganisatie waar innoveren belangrijk is.;
een fulltime dienstverband en natuurlijk een passend salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden waaronder 25 vakantie- en 13 ADV dagen;
aandacht voor persoonlijke vitaliteit (sportbudget), ontwikkeling en opleiding (mogelijkheid tot
het volgen van cursussen, seminars of opleidingen);
Join #TeamPWR; goede sfeer, fijne collega’s en verschillende jaarlijkse en seizoensgebonden
activiteiten.

Overtuigd van een goede match met ons?
Dan is de beurt nu aan jou! Wil je meer weten, neem dan contact op met
Jan-Willem Tent, Recruiter a.i. Om direct te solliciteren stuur je een mail naar
recruitment@pwrpack.com met een korte motivatie en je CV bijgevoegd. Tot binnenkort!
Over ons:
PWR Pack is dé specialist voor klant specifieke geautomatiseerde robotica oplossingen in de
voedselverpakkingsindustrie. Wij zijn gespecialiseerd in het highspeed verpakken van producten met
behulp van delta robots. Onze producten zijn hoogwaardige technische oplossingen, waarvoor we
uitdagende techniek in huis hebben en deze voortdurend blijven ontwikkelen.
Wij begrijpen waar onze klanten naar op zoek zijn en gaan een nauwe samenwerking aan in het
gehele proces. Met de meest actuele technologie realiseren wij oplossingen die hoge efficiëntie,
minimale stilstand, lage kosten van eigenaarschap en de beste prijs/kwaliteitsverhouding garanderen.
Een goede relatie met onze klanten is een vitaal onderdeel van ons bedrijf.
PWR Pack is wereldwijd actief met een hoofdkantoor gevestigd in Ede, centraal in Nederland.
Kijk voor uitgebreidere informatie op onze site www.pwrpack.com
PS. Met deze vacature willen wij onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie!
Wij behandelen elke sollicitatie vertrouwelijk en zullen je gegevens ook zo behandelen. Wij zullen nooit zonder
toestemming persoonlijke gegevens aan derden verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de
sollicitatie te verwerken en jou te koppelen aan één of meerdere vacatures. We bewaren je gegevens in onze
database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als je ons daarvoor toestemming geeft
bewaren wij je gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Je kan PWR Pack op elk moment
verzoeken jouw gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken.

