Projectcontroller (m/v)
(0,8 - 1,0 fte)

Wil jij werken bij dé toonaangevende partner in leren?
Wil jij deel uitmaken van ons team van 150 gedreven professionals dat gaat voor een optimale deelname aan
de samenleving, vandaag en morgen?

Wij zijn op zoek naar een projectcontroller die weet van aanpakken! Iemand die graag een bijdrage
wil leveren aan het verbeteren van het onderwijs binnen en buiten Nederland. Is deze vacature je op
het lijf geschreven? Dan komen wij graag met jou in contact.
Wat doen wij?
Bij CINOP hebben we hart voor een leven lang ontwikkelen. We willen mensen en organisaties
verder helpen zodat iedereen een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Wat
ons kenmerkt? Dat we nieuwsgierig zijn. Gedreven en resultaatgericht. En we spreken van oudsher
de taal van het onderwijs. Samenwerken zit in ons DNA; het is de motor van onze bevlogenheid
om samen projecten te laten slagen.
Nederland nummer 1 in leren
Bij CINOP bundelen we de krachten van 150 collega’s. De combinatie van onderzoek, advies en
uitvoering onder één dak, in multidisciplinaire teams, geeft ons denk- en innovatiekracht om
daadwerkelijk impact te realiseren. Dat doen we samen met overheidsinstellingen, onderwijs en
het bedrijfsleven. In welk team je ook zit: met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor onze
gezamenlijke missie om Nederland nummer 1 in leren te laten zijn.

Bekijk de video waarin medewerkers vertellen over de cultuur en werksfeer bij CINOP.
Wat ga jij doen?
Je team bestaat uit project controllers, financial controllers en ICT medewerkers aangestuurd door
een manager Finance & ICT. Samen met je collega’s ondersteun je de adviseurs binnen de
zelforganiserende teams op het financiële vlak van de projecten die zij uitvoeren. Je bent betrokken
bij diverse projecten in binnen- en buitenland rondom thema’s als een leven lang ontwikkelen,
flexibel onderwijs en professionalisering van docenten. Dat kan variëren van kleinere projecten tot
grote meerjarige programma’s samen met onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven.
Als projectcontroller ben je verantwoordelijk voor:
 de projectadministratie van een breed projectenpakket;
 het begeleiden van teams van adviseurs op financieel gebied t.a.v. projecten;
 de aanlevering van diverse gegevens vanuit de projecten voor de maandafsluiting;
 het opstellen van specificaties t.b.v. de maand- en jaarafsluiting;
 het opstellen van analyses op verzoek;

Wat breng jij mee?
 hbo afgestudeerd in een financiële richting;
 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 ervaring met AFAS is een pré;
 een bijdrage kunnen leveren bij de maandafsluiting en accuraat met cijfers;
 proactieve ‘hands-on’ werkhouding;
 enthousiast met een gezonde dosis humor!
Wat bieden wij jou?
 Een uitdagende rol in een multidisciplinair team waarbij je gestimuleerd wordt je breed te
ontwikkelen.
 Je start in een contract voor bepaalde tijd met het oog op een dienstverband voor
onbepaalde tijd bij goed functioneren.
 Je salaris wordt ingedeeld op basis van opleiding en ervaring.
 We hebben een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden: pensioenregeling,
arbeidsongeschiktheidsverzekering inclusief een tegemoetkoming, een tegemoetkoming in je
ziektekosten, reiskostenvergoeding, flexibel werken, laptop, smartphone etc.
 En natuurlijk hele leuke collega’s en een fijne werkomgeving.
Informatie en sollicitatie
Over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Marieke Antens, HRM
(mantens@cinop.nl). Kijk voor meer informatie over CINOP op www.cinop.nl.
Je sollicitatie, in de vorm van een motivatie én actueel CV, kun je tot 7 februari 2019 sturen naar
sollicitatie@cinop.nl o.v.v. vacaturenummer 03-19. Na de sluitingsdatum geven wij een reactie op je
sollicitatie.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze plaatsing stellen we niet op prijs.

