VACATURE
Functietitel

Project Controller – regio Antwerpen

Functiereferentienummer

10295240

Beknopt overzicht

Robert Half is momenteel op zoek naar een project
controller voor een firma gevestigd in de haven van
Antwerpen.

Klantgegevens

Onze klant is een internationale, ondernemende en
dynamische organisatie die volop groeit.

Functiebeschrijving

De verantwoordelijkheden voor deze functie zijn:
-

-

Je zorgt voor een adequate sturing op complexe
projecten en daarmee neem je verantwoordelijkheid
voor de betrouwbare afronding van het project op of
boven de vooraf bepaalde financiële doelstellingen
Je zal de projectmanager challengen op de totale
voortgang van het project (voor- en nacalculatie,
voortgang in tijd, kansen en risico’s, evaluatie).
Je hebt een scherpe focus op kwaliteit en efficiëntie en
levert een toegevoegde waarde aan de besluitvorming.
Je stemt continu af met het projectteam voor de
laatste financiële inzichten en rapportages en
signaleert, bewaakt en adviseert ten aanzien van
project kansen en risico’s.

Daarnaast:
• Ben je de sparringpartner voor de
projectmanager/projectteam en de business controller
• Ben je actief betrokken vanaf de initiatie van een
project (projectvoorstel / offerte), waaronder het
smart definiëren van de doelstellingen, risico’s,
milestones en de opzet van een juiste governance;
• Monitor je en geef je inzicht in de financiële stand van
zaken van het project. Je bewaakt de kosten in relatie
tot de voortgang, de vooraf gedefinieerde scope en
rendement van het project. Je draagt zorg voor tijdige
facturaties, voert voor- en nacalculaties uit en bewaakt
tussentijdse voortgang en het werkkapitaal. Hierbij
werk je samen met contractadministratie;
• Toets je op het juist naleven van interne richtlijnen en
standaarden (financieel & SOx compliance);
• Creëer je inzicht in de contracteisen voor de
verschillende projecten;
• Zorg je voor betrouwbare project forecasts;
• Ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling,
coördinatie en verdere professionalisering van
projectbegrotingen, projectplanningen, prognoses en
andere project beheersingsrapportages (planning &
control cyclus).

Profiel sollicitant

De vereiste kwalificaties voor deze functie zijn:
-

-

Vacature

Je bent een ervaren projectcontroller, met ervaring in
een constructie- of contracting omgeving en hebt een
uitgesproken interesse in project management.
Je bent slagvaardig, pro actief, risicobewust, positief
kritisch, ambitieus en hebt gevoel voor business
kansen.
Je hebt een economische achtergrond en je hebt
minimaal 5 tot 8 jaar aantoonbare relevante ervaring.
Je bent IT-minded en je hebt bij voorkeur ervaring
met SAP en Business Warehouse.
Je bent een ondernemende, onafhankelijke, sterke
persoonlijkheid en bent in staat hoofd- en bijzaken te
scheiden.
Je bent daarnaast analytisch zeer sterk en je kunt
mondeling en schriftelijk sterk effectief communiceren
op verschillende niveaus.
Je hebt aantoonbare affiniteit met project control
methodieken (earned value, S-curve,
verrekenmethodieken…)
Je hebt een goed technisch inzicht.
Je bent bereid te reizen. Je zal voor 50% vanuit
Antwerpen werken en voor 50% vanuit Rotterdam.

Onze klant biedt een marktconform salaris en een uitgebreid
pakket aan secundaire voorwaarden.
Daarnaast hechten zij veel waarde aan persoonlijke
ontwikkeling van hun medewerkers. Zij bieden uitgebreide
(interne en externe) opleidingsmogelijkheden en besteden
veel aandacht aan begeleiding en kennisdeling.
Ben je geïnteresseerd in deze functie of had je graag meer
informatie gewenst? Solliciteer vandaag met vermelding van
referentie n° 10295240 nog en wij komen zo snel mogelijk
bij je terug.

