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Ben jij een Project Controller die op zoek is naar een nieuwe uitdaging binnen in een internationaal opererende organisatie 

(vanuit het Haagse kantoor) en vind je het leuk om in/met meerdere teams te werken aan de project financiën? Dan zijn wij op 

zoek naar jou.   

 

Wat ga je doen?  

Als Project Controller ondersteun je de projectleiders in het financieel beheer van hun (internationale) projecten, draag je zorg 

voor een adequate financieel administratieve projectadministratie en ben je verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages 

en afrekeningen. Op regelmatige basis onderhoud je, op financieel gebied, contact met de kantoren in de landen waar we 

werkzaam zijn en signaleer je onregelmatigheden in o.a. budgetuitputting en de interne controle.  

 

De werkzaamheden voor deze functie bestaan o.a. uit: 

• De projectleider pro actief voorzien van actuele budget uitputting en financiële voortgang van de projecten; 

• Het signaleren van risico’s en onregelmatigheden rond de projecten en buitenlandse projectkantoren; 

• Het geven van advies t.a.v. budgettaire, financiële en contractuele aspecten van de projecten; 

• Controleren van rapportages van buitenlandse projectkantoren en deze aansluiten met de administratie van het 

hoofdkantoor; 

• Opstellen van financiële tussen- en eindrapportages; 

• Zelfstandig voorbereiden en begeleiden van accountantscontroles voor projectrapportages; 

• Vanuit de eigen portefeuille input leveren voor de periodieke rapportages van de organisatie; 

• Zorgdragen voor een adequate (digitaal) archivering van de project financiën; 

 

Wat neem je mee? 

• Je hebt een afgeronde HBO opleiding op financieel gebied; 

• Je hebt  meer dan 3 jaar werkervaring in een financiële functie;  

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal vloeiend. Het beheersen van het Frans is een pré. 

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

• Je hebt ervaring met werken met boekhoudprogramma’s, bij voorkeur Exact Globe; 

• Je bezit over uitstekende kennis en ruime ervaring met Microsoft Office Excel; 

• Benodigde competenties: zelfstandig, teamspeler, communicatief vaardig, stressbestendig. 

 

Wat bieden wij?  

• Je krijgt een contract voor 1 jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren en gelijkblijvende 

bedrijfsomstandigheden. 

• Een salaris in schaal 8 tot en met 10 (schalen VNG International). De daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van 

relevante werkervaring en opleiding.   

• Bij een 5 daagse werkweek (1 fte) heb je recht op 24 vakantiedagen en 7 ADV dagen op jaarbasis.  

• Je krijgt 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering (4,6% vast en 3,4% resultaatsafhankelijk) en een winstdeling.  

• We bieden deelname aan de ABP-pensioen regeling (bijdrage van de medewerker is 30%) 

• We hanteren flexibele werktijden.  

• Voor het woon-werkverkeer bieden we een tegemoetkoming in de reiskosten (vaste vergoeding) of je kunt gebruik 

maken van een NS Business card.  

 

Jouw team?  

 Het team Finance en Control valt onder de verantwoordelijkheid van de Manager Bedrijfsvoering. Het team bestaat uit een 

teamleider (tevens projectcontroller),   drie project controllers en drie financieel administratief medewerkers. Zij opereren onder 

de direct leidinggevende van de afdeling Finance & Control. 

 

Wie zijn wij en waar zijn wij trots op?  

Wij zijn VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Onze missie is het ontwikkelen van een krachtig en democratisch lokaal bestuur wereldwijd. Europese en internationale 

samenwerking tussen lokale overheden behoort nadrukkelijk tot ons werkterrein.  

We zijn een organisatie die internationaal diensten aanbiedt aan de publieke sector veelal in opdracht van de Europese 

Commissie, Nederlandse Ministeries, Wereldbank, en andere nationale en multilaterale instellingen. VNG International heeft 

een jaaromzet van ruim € 21 miljoen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag waar 57 mensen werkzaam zijn. Daarnaast 

heeft VNG International een buitenlandse dochterorganisatie in Tunesië. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de 

projecten en programma’s (op locatie) maken we gebruik van een groot netwerk van experts op relevante vakgebieden. 
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Samen met nog een aantal andere dochters van de Vereniging Nederlandse gemeenten vormen wij de VNG organisatie. We 

zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we 

ook aan jou!  

 

Wij zijn trots op de bevlogenheid en betrokkenheid van onze collega’s. Onze collega’s waarderen de VNG ook als werkgever. 

Dit bleek ook uit het Medewerkers Onderzoek 2019. We werden beloond met twee sterren en het Beste Werkgevers Keurmerk 

2019-2020 (Effectory en Intermediair). Als trotspunten kwamen uit het onderzoek naar voren: dienstbaarheid, samenwerking, 

eigenaarschap, verbinden en de maatschappelijke meerwaarde! 

 

Wat biedt het werken bij VNG International jou? 

We kunnen je nu al vertellen dat geen dag hetzelfde is en dat de week zich niet altijd laat plannen.  

Je geeft namelijk zelf sturing aan je eigen carrière. De VNG ondersteunt je daarin met de benodigde faciliteiten en stimuleert 

interne doorstroom. We geven je een grote mate van zelfstandigheid en de ruimte om zelf te bepalen hoe je je werkdag invult. 

Daar tegenover staat dat je ook verantwoordelijkheid neemt, dat je initiatief toont in het zoeken van verbinding en transparant 

bent over je aanpak en resultaten. 

 

Goed om te weten: 

Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Anouk de Boer, HR Business Partner.  

Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06  2296 1472 of per mail: anouk.deboer@vng.nl.  

Wil je solliciteren, dan kun je tot uiterlijk zondag 8 mei a.s. reageren via deze link: LINK 

 

De VNG Organisatie hecht waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de organisatie. Verschillende perspectieven, 

achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van de VNG, waardoor we optimaal 

aansluiten bij de behoeften van onze leden, de gemeenten. Kandidaten die hieraan bijdragen nodigen wij van harte uit om te 

solliciteren. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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