Project Controller 32 uur - Aqua for All (Den Haag)
Ben jij een enthousiaste controller met enkele jaren ervaring, analytisch sterk en flexibel? Vind je ook dat iedereen in de
wereld recht heeft op schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen? Solliciteer dan op onze vacature voor een
Project Controller.

Organisatie
Aqua for All is een non profit organisatie die zich inzet voor schoon en veilig drinkwater en goede sanitaire
voorzieningen voor iedereen (Sustainable Development Goal 6). We werken samen met andere organisaties en
ondernemers die hieraan bijdragen en helpen hen om hun impact te verhogen. De programma’s die we ondersteunen
genereren zowel financieel als sociaal rendement. We hebben een zakelijke benadering om duurzame investeringen
gericht op de allerarmsten te stimuleren en op te schalen. Als matchmaker nemen we een unieke positie in om
effectieve publiek private samenwerkingen te creëren. We brengen eigenaren van waardevolle projecten of ideeën die
op zoek zijn naar financiering en investeerders die op zoek zijn naar waarde voor hun geld samen.

Functie
Als Project Controller ben je mede verantwoordelijk voor de financiële bewaking van onze projecten en de hieraan
gerelateerde contracten. Je controleert voortdurend of geregistreerde verplichtingen, baten en lasten juist, volledig en
tijdig zijn nagekomen en je sluit dit kort met onze Finance Manager. Je ondersteunt de Finance Manager actief bij het
opstellen van de begroting, de forecast, verschillende audits en verbeteringstrajecten. Je werkt samen met de
Programma/Project managers en draagt zorg voor een periodieke financiële rapportage ten aanzien van alle projecten.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het voeren van de project/financiële administratie.

Profiel
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste controller met enkele jaren ervaring, een analytisch sterke en flexibele collega.
Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding in de richting Bedrijfseconomie of Accountancy. Je bent proactief en kunt
denken in journaalposten. Je hebt affiniteit met geautomatiseerde informatiesystemen, bij voorkeur ook AFAS. Je kunt
uitstekend samenwerken en bent een volwassen gesprekspartner voor de Programma managers.

Wat hebben we je te bieden?
Een zelfstandige functie met een grote mate van verantwoordelijkheid en afwisseling en een marktconform salaris
(BBRA). De functie van Project controller is voor 32 uur en het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract. De
werksfeer bij Aqua for All is informeel en we zijn gehuisvest in een monumentaal pand met collega’s die betrokken en
loyaal zijn, passie voor hun werk hebben en samen resultaten bereiken waar ze trots op zijn.

Solliciteren
Upload je CV en motivatie vóór 19 maart 2018 via de website van Monsterboard: https://banen.monsterboard.nl/jrproject-controller-24-u-Den-Haag-ZH-NL-Stichting-Aqua-for-All/11/193515584
of stuur een korte brief met je motivatie en je CV naar: j.boussebaa@aquaforall.org

Contactinformatie
Voor meer informatie over onze organisatie kun je contact opnemen met ons algemene nummer: 070-7200870
en vragen naar Mandy Tijm, Office Manager (m.tijm@aquaforall.org). Voor specifieke vragen over deze vacature kun je
vragen naar Dhr. J. Boussebaa, Finance Manager.
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