PROJECT CONTROLLER M/F (16 – 24 HOURS/WEEK)
WE ARE HIRING AN ALL-ROUND PROJECT CONTROLLER WITH A MINIMUM OF 4 TO 5 YEARS
WORK EXPERIENCE IN AN INTERNATIONAL ENVIRONMENT.
THE IDEAL CANDIDATE HAS EXPERIENCE IN BOTH PROJECT MANAGEMENT AND FINANCIAL
MANAGEMENT.
WE ARE LOOKING FOR A STRONG PERSONALITY WI TH A HANDS ON MENTALITY, WHO ALSO
LIKES TO COORDINATE SECONDARY TASKS IN A SMALL , GROWING COMPANY.

WHAT YOU ARE GOING TO DO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Making / monitoring price and delivery agreements with suppliers
Monitoring the (financial) progress of the projects (drafting / monitoring and if necessary,
adjusting the lead time of current projects)
Keeping the financial administration, tax returns and payments up to date
Debtor and creditor management
Final audit of year-end closing and preparation of annual work for accountants
Point of contact for our external administrative partners
Prepare, update and monitor the company budget
Keeping track of the end dates of current employment and internship agreements and ensure a
timely extension, in consultation with our CEO
Registration of new employees with external parties (salary payment, Arbo)
Activities related to employment (applying for work permits, 30% ruling etc.)

WHAT YOU SHOULD BRING
•
•
•
•

A minimum of 4 to 5 years’ experience in a similar financial position, preferably in an international
setting
You have completed a financial education/degree (HBO level or higher)
Excellent command of both Dutch and English in speech and writing
Affinity with or experience in the technical sector is an advantage

WHAT WE OFFER
•
•

This position is available for 2 – 3 days and can be executed during school hours: 3 whole days or 5
part time days are open for negotiation. Also - in consultation - part of the work could be
performed from home.
We do not exclude the possibility that the number of hours can be extended further in the long
term.

WE LOOK FORWARD TO RECEIVING YOUR WRITTEN RESPONSE AS SOON AS POSSIBLE. WE
WOULD LIKE TO RECEIVE YOUR CV, YOUR MOTIVATION AND A SALARY INDICATION. SEND
YOUR APPLICATION TO:

JOBS@HYPERION.SPACE

Acquisition response to this advertisement is not appreciated.
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PROJECT CONTROLLER M/V (16 – 24 UUR PER WEEK)
WIJ ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN ALLROUND PROJECT CONTROLLER MET
MINIMAAL 4 – 5 JAAR RELEVANTE ERVARING IN EEN INTERNATIONALE OMGEVING.
DE IDEALE KANDIDAAT HEEFT ERVARING IN EEN DEEL PROJECT MANAGEMENT EN HEEFT
KENNIS VAN ALGEMEEN FINANCIEEL MANAGEMENT.
WIJ ZOEKEN EEN STEVIGE PERSOONLIJKHEID, MET EEN HANDS -ON MENTALITEIT DIE HET
OOK LEUK VINDT OM IN EEN KLEINE GROEIENDE ORGANISATIE NEVENTAKEN NAAR ZICH
TOE TE TREKKEN.

JE WERKZAAMHEDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het maken van/ bewaken van gemaakte prijs- en leverafspraken met leveranciers
Bewaking van de (financiële) voortgang van de projecten (opstellen/bewaken en indien nodig het
bijsturen van doorlooptijd van lopende projecten)
Het up to date houden van de financiële administratie, belastingaangiftes en betalingen
Debiteuren- en crediteurenbeheer
Eindcontrole jaarafsluiting en voorbereiding jaarwerk voor accountant
Aansturing- en samenwerking met onze externe administratieve partners
Opstellen, bijwerken en bewaken van de begroting
Je houdt zicht op einddata van lopende arbeids- en stageovereenkomsten en zorgt (in overleg)
voor tijdige verlenging
Aanmelding nieuwe medewerkers bij externe partijen (salarisbetaling, ziekteverzuim)
Voorkomende werkzaamheden rondom indiensttreding (aanvragen werkvergunningen e.d.)

WAT WIJ VAN JE VRAGEN
•
•
•
•

Minimaal 4 – 5 jaar relevante werkervaring in een financiële functie, bij voorkeur in een
internationale setting
Je hebt een financiële opleiding op minimaal HBO-niveau afgerond
Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Affiniteit met of ervaring in de technische branche is een pré

ARBEIDSVOORWAARDEN
•
•

Deze functie is voor 2 – 3 dagen en kan onder schooltijd worden uitgevoerd; 3 hele dagen of 5
halve dagen zijn bespreekbaar. Ook zouden – in overleg – een deel van de werkzaamheden vanuit
huis uitgevoerd kunnen worden.
Bij gebleken geschiktheid en een klik van twee kanten, sluiten wij niet uit, dat het aantal uren op
termijn verder uitgebreid kan worden.

JE SCHRIFTELIJKE REACTIE ZIEN WE GRAAG ZO SNEL MOGELIJK TEGEMOET. WE ONTVANGEN
GRAAG JE CV, JE MOTIVATIE EN EEN SALARISINDICATIE. REAGEER NAAR

JOBS@HYPERION.SPACE
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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