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Bedrijfsinformatie 

VNG International is de organisatie voor Internationale Samenwerking van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten. De missie van VNG International is het ontwikkelen van krachtig en 

democratisch lokaal bestuur wereldwijd. VNG International is een bedrijf dat internationaal diensten 

aanbiedt aan de publieke sector veelal in opdracht van Nederlandse Ministeries, Europese Commissie, 

Wereldbank, en andere nationale en multilaterale instellingen. VNG International heeft haar hoofdkantoor 

in Den Haag bij de VNG en heeft momenteel 47 medewerkers in dienst, de jaaromzet bedraagt ruim €23 

miljoen. Tevens heeft VNG International buitenlandse vestigingen waaronder drie dochterbedrijven in 

Tsjechië, Zuid Afrika en Tunesië. VNG International werkt verder met een pool van specialisten op 

relevante vakgebieden voor haar projecten en programma’s. Europese en internationale samenwerking 

tussen lokale overheden behoort sedert de start van het bedrijf (1993) nadrukkelijk tot het werkterrein van 

VNG International. 

 

VNG International zoekt per direct voor haar vestiging in Den Haag een:  
 

Junior Project Controller (32 – 40) 

De Junior Project Controller opereert onder de direct leidinggevende van de afdeling Finance & Control. 

Daarnaast bestaat de afdeling uit drie project controllers, twee financieel administratief medewerkers en 

één database administrator. De werkzaamheden voor deze functie bestaan o.a. uit: 

 Het financieel beheer van projecten, zoals het controleren van (buitenlandse) afrekeningen. 

 Het opstellen van financiële rapportages en verkoopfacturen. 

 Het voorbereiden en ondersteunen van project audits. 

 Het controleren, archiveren, en digitaal verwerken van contracten. 

 Algemene ondersteuning van de afdeling, waaronder crediteurenadministratie. 

 

Profiel van de ideale kandidaat 

 Je hebt een afgeronde HBO opleiding (BE, SPD e.d.); 

 Je hebt één tot vier jaar werkervaring in een financiële functie; 

 Je kunt zelfstandig werken, maar je voelt je ook thuis in een team; 

 Je bent communicatief vaardig en maakt makkelijk contact met collega’s en externe partijen; 

 Je hebt kennis van en inzicht in financiële en administratieve processen en procedures; 

 Je hebt kennis van boekhoud programma’s, bij voorkeur Exact Globe en E-Synergy; 

 Je weet uitstekend je weg te vinden in Microsoft Office Excel; 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

- 24 vakantiedagen; 

- 39-urige werkweek/ 7 ADV-dagen; 

- 32 urige werkweek is mogelijk; 

- Flexibele werktijden; 

- Salaris minimaal schaal 7 t/m maximaal schaal 9 (afhankelijk van de ervaring); 

- Eindejaarsuitkering: vast 4,6%, resultaatsafhankelijk 3,4%; 

- Tegemoetkoming in de reiskosten; 

- Aanbod ziektekostenverzekering tegen aantrekkelijke collectieve kortingen; 

- ABP-pensioen regeling (bijdrage werkgever ca. 70%). 
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VNG International biedt een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een 

dynamische en plezierige werkomgeving en een aantrekkelijke positie in de kern van de internationale 

agenda.  

 

Belangrijke informatie 

- Deadline reacties: 10 april a.s. recruitment.vngi@vng.nl t.a.v Anouk de Boer/HR Business 

Partner 

Alleen CV’s met motivatie worden in behandeling genomen 

- 1e gesprekken: 13, 14 en 18 april 

- 2e gesprekken: 20,21 en/of 24 april. 

 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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