Project Controller

Als (Project) Controller ben je een stevige sparringpartner voor de projectleiders en
interne en externe stakeholders. Daarnaast ben je een adviseur richting de DGA.
Je vervult de control-rol voor de projecten en bent daarbij de linking pin tussen de
projectenportefeuille, de dynamiek die daar speelt en de bedrijfsbrede P&C Cyclus.
Je weet op deze manier de projecten in goede financiële banen te leiden.
Hiernaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de
gehele financiële en administratieve organisatie van onze opdrachtgever.
Wij zijn voor de rol van (Project) Controller op zoek naar een echte "luis in de pels".
De bewaker van de inhoudelijke en financieel gestelde kaders die als (Project)
Controller toetst of het project "in control" is. Hiernaast ben je eindverantwoordelijk
voor het algemene financiële beleid van onze klant dat zowel het Accounting als
het Controlling proces binnen een projecten organisatie behelst. Hierbij zijn zaken
als Onderhanden Werk, Percentage of completion van belang. Je bent
verantwoordelijk voor de gehele projectenrapportage alsook het maand, kwartaal
en jaarwerk.
Functie inhoud










Verantwoordelijk voor de volledige planning & control cyclus o.a.
maandafsluiting, forecast, budgets, kwartaalrapportages en het jaarwerk.
Ondersteunende en adviserende rol bij interne en externe audits.
Genereren van financiële projectrapportages ter ondersteuning van de
projectleiders en bijsturing initieert.
Het inspirerend leiding en sturing geven aan de financiële processen
binnen de eigen afdeling (1 administratief medewerker Finance & Control)
en de organisatie.
Verantwoordelijk voor het aanvragen en beheren van bankgaranties,
Letter of Credit bij banken en klanten.
Het managen van subsidietrajecten.
De dagelijkse activiteiten gericht op de juistheid, tijdigheid en volledigheid
van de data in de financiële administratie uitvoert.
Beheren verzekeringspakket.
Contact onderhouden met fiscus, accountants en de bank.

Dit is MTSA Technopower
MTSA Technopower ontwerpt,
bouwt en onderhoudt klant
specifieke apparaten, installaties
en machines.
Elke opdracht is anders, elke
opdracht is nieuw. Van concept
tot en met realisatie. De uitdaging
bestaat uit het multidisciplinair
kunnen werken. De energie
transitie is een belangrijk
aandachtsgebied.
Wat MTSA Technopower
onderscheidt is het leiding
kunnen geven aan ingewikkelde
projecten, dan wel het proactief
en vanuit onze expertise kunnen
bijdragen aan projecten. Onze
engineers vormen een schakel
tussen opdrachtgevers, interne
disciplines en innovaties. Het
motto ‘denken èn doen’ geeft
hierbij onze mentaliteit en
meerwaarde aan.
MTSA Technopower heeft alle
disciplines in één hand en in eigen
huis: van proces, werktuigbouw,
elektra en instrumentatie tot en
met automatisering, waardoor wij
van concept tot en met realisatie
en onderhoud voor onze
opdrachtgever kunnen werken.
Desgewenst kan MTSA
Technopower in samenwerking
met de opdrachtgever ook delen
van dit traject invullen.

In deze rol rapporteer je rechtstreeks aan de Algemeen directeur, ben je een lid
van het managementteam en als zodanig betrokken bij de uitvoering van het
beleid van de organisatie.
MTSA Technopower B.V.
Westervoortsedijk 67
6827 AT Arnhem

Wij vragen
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Telefoon : +31 (0)26 3636310
Telefax : +31 (0)26 3646717
E-mail : sollicitatie@mtsa.nl
Internet : www.mtsa.nl

Ben jij geënthousiasmeerd naar aanleiding van bovenstaande omschrijving en wil
jij graag in een organisatie werken waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en
denk jij te voldoen aan het onderstaande profiel dan komen wij graag met jou in
contact:









Een afgeronde HBO/bachelor opleiding bij voorkeur in de richting van
(bedrijfs)economie.
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol.
Communicatief zeer sterk. Kan op alle niveaus binnen een orderneming
uitstekend communiceren.
Stevige en overtuigende persoonlijkheid.
Volwaardig sparringpartner voor directie en overige stakeholders kunnen
zijn.
Hands-on "niet lullen maar poetsen" mentaliteit.
Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
Goede kennis van Excel.

Wij bieden







Een voltijds baan bij een innovatief bedrijf.
Informele, dynamische en traditionele werkomgeving.
Een uitstekend salaris afhankelijk van opleiding en eerder opgedane
ervaring.
Veel vrije dagen (25 vakantiedagen en nog eens 13 ADV dagen).
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. reiskostenvergoeding en
collectiviteitskortingen.
Opleidingsmogelijkheden en actieve personeelsvereniging.

Jij solliciteert
De werving en selectie voor de functie van Project Controller wordt exclusief
uitgevoerd door DBI Proffesionals. Voor meer informatie over deze functie of
MTSA Technopower BV, neem contact op met Daniel Toet op telefoonnummer
06 -11641506 of via een WhatsApp bericht.
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