VACATURE
Financieel Project Controller (32-36 uur)
Locatie: Arnhem – Nederland

Over Agriterra
Agriterra is ‘s werelds meest toonaangevende non-profit agri-agency van én voor
landbouwcoöperaties en boerenorganisaties. Onze missie is om georganiseerde boeren in
opkomende economieën te versterken, gezien het belang van effectief georganiseerde
boeren om duurzaam om te gaan met voedselzekerheid, economische ontwikkeling,
klimaatadaptie en mitigatie. Ons werk wordt mogelijk gemaakt dankzij programma- en
projectsubsidies van diversen donoren, zoals het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking. www.agriterra.org

De functie

In de functie van financieel project controller sta je voor efficiënt en kwalitatief
hoogwaardig financieel beheer van onze projecten. Je bent betrokken bij alle fases in de
projectcyclus, waarbij je je met name richt op ondersteuning in de acquisitiefase en
budgettering, opstelling van de periodieke voortgangsrapportage, de voortgangsanalyse,
betrouwbare bepaling van omzet en resultaat en de opstelling van financiële
eindrapportages, inclusief accountantscontroles daar waar nodig. Daarbij sta je in deze
functie in nauw contact met en geeft advies aan de programma- en projectleiders. In die
goede samenwerking weet jij de onafhankelijke positie als financial behouden.
Je hebt de verantwoordelijkheid voor het dragen van de planning en tijdige afronding van
jouw verschillende werkzaamheden, waarbij de Planning & Control cyclus leidend is. Je
zorgt er daarnaast voor dat je de gedetailleerde financiële informatie vertaalt naar
managementinformatie voor projectleiders en management en geeft proactief advies met
oog voor de invalshoeken van de verschillende betrokkenen, zoals projectleiders,
management en financiën.

Wat bied jij?
•
•
•
•
•
•

Afgeronde opleiding HEAO BE of een vergelijkbare opleiding;
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen complexe (project)administratie;
Ervaring met Excel, boekhoudprogramma’s, projectmanagement en data-analyse;
Kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
Kennis van overheidsfinancieringen en subsidieregelingen (pré);
Kennis van Microsoft Dynamics 365 (pré);

Wat hebben wij te bieden?
•
•
•
•

Ambitieuze werkomgeving met de focus op het behalen van impact;
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden (eindejaar bonus, laptop, reiskostenvergoeding);
Bruto maandsalaris tussen de €3.221 en 4.830 (afhankelijk van ervaring);
Prachtige werkplek in hartje Arnhem, gezellige collega’s en dito borrels!

Ben je geïnteresseerd?

Om te solliciteren voor deze vacature verwijzen we je door naar externe recruiter
Janneke van der Logt, janneke@werkmandejong.nl, 06 2363 7490.

