Vijf Nederlandse drinkwaterbedrijven - Vitens, Evides Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf
Groningen, en Brabant Water – delen hun kennis en kunde, via VEI (www.vei.nl), met collega
drinkwaterbedrijven in ontwikkelingslanden. Door VEI, tonen deze vijf Nederlandse
drinkwaterbedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid bij de realisatie van Sustainable
Development Goal 6 (SDG#6) van de Verenigde Naties: universele en duurzame levering
van drinkwater wereldwijd.
VEI is op zoek naar kandidaten voor de functie van
Regional controller VEI
De afdeling Finance & Control is verantwoordelijk voor de Planning & Control cyclus binnen
VEI. De afdeling draagt zorg voor een juiste, volledige en geactualiseerde administratie
zodanig dat het management inzicht krijgt in de performance van het proces binnen VEI in
totaliteit om zodoende een bijdrage te leveren aan de verbetering van die performance. De
afdeling Finance en Control VEI beslaat in totaal circa 6,0 FTE.
Over de functie
De regio controller is verantwoordelijk voor het financiële beleid, Planning &
Control cyclus en de kwaliteit van de informatievoorziening benodigd voor het
halen van de doelstellingen binnen VEI. Als controller ben je het vaste
aanspreekpunt voor de Projectmanagers / Regio Teamleiders in de diverse
landen en het management in Utrecht. Je bent daarbij verantwoordelijk voor een
optimale invulling van de Planning & Control cyclus (o.a. ondersteunen bij het
opstellen van het meerjaren- en jaarplan, KPI's en onafhankelijke monitoring van
de (niet) financiële resultaten en geeft gevraagd en ongevraagd advies op
gebieden als risicomanagement, procesoptimalisatie, outputsturing en
investeringsbeslissingen. Ondersteunt en signaleert op het gebied van
Management Informatie in het kader van de projectvoortgang op het gebied van
input, output, outcome en impact.
Maakt binnen VEI onderdeel uit van het expert team van het kennisgebied
Financial & Control en rapporteert vanuit die rol aan de Manager Finance &
Control, de regiodirecteur en de diverse lokale project managers.
De specifieke werkzaamheden voor VEI bevatten taken op het gebied van:
•
•
•

Opstellen en analyseren van periodieke (project)rapportages ten behoeve van
donoren en moedermaatschappijen;
Binnen de contractueel gestelde kaders, het bepalen van de declaratie van de
diverse donoren;
Opstellen van cash flow en KPI overzichten en project accruals;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Je stelt je op als sparring partner voor leidinggevenden en de
projectmanagers;
Het in kaart brengen van projectrisico's, die impact hebben op het project;
Analyseren, inbrengen en uitvoeren van contractuele kwesties / vraagstukken
zoals bankgaranties, order plaatsingen;
Leveren van een bijdrage aan de Planning & Control cyclus voor het budget
van VEI;
Bijdrage leveren aan acquisitie trajecten;
Verbetering in accounting systemen, procedures, rapportage, monitoring &
evaluatie;
Uitvoeren van diverse ad hoc onderzoeken welke niet enkel financieel van
aard kunnen zijn;
In overleg met regiomanagement opstellen van een M&E plan per project,
inclusief voorstel ten aanzien van de Key Performance Indicators (KPI’s) per
project waarop M&E plaatsvindt;
Bijdragen aan de jaarlijkse donorrapportages per project op het gebied van
M&E;
Voorbereiden en begeleiden van de mid-term- en eindevaluatie per project;
Voorbereiden en begeleiden van projectaudits, en assistentie bij
jaarrekening;
Signaleren ten aanzien van afwijkingen in de KPI rapportages over de
projectuitvoer en –voortgang.

Je profiel
Je beschikt voor deze functie over een afgeronde opleiding op minimaal HBO
niveau op het gebied van bedrijfseconomie, controlling, accounting en/of
bedrijfskunde. Je hebt circa 3 jaar relevante werkervaring op vergelijkbaar
niveau in een (middel)grote organisatie, ervaring met projectmanagement. Je
staat voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, beschikt over analytisch vermogen
en uitstekende communicatieve vaardigheden, bent resultaatgericht,
onafhankelijk en integer en bent bereid met enige regelmaat naar de projecten
op locatie te reizen. De Engelse taal beheers je goed in woord en geschrift.
Classificatie
De positie van Regio Controller VEI is geclassificeerd volgend de cao Waterbedrijven in
functie groep 11.
Informatie
Achtergrond of verdere informatie kan worden opgevraagde bij Luuk Veens (Manager F&C
VEI) per luuk.veens@vitens.nl
Solliciteren?
Bij interesse, stuur s.v.p. uw cv en motivatiebrief voor 5 januari 2018 naar
an.carbonez@vitens.nl

