Vacature Projectadministrateur/Projectcontroller
Wil jij als projectadministrateur/projectcontroller werken in een snelgroeiend internationaal
familiebedrijf dat volop in beweging is?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Binnen onze organisatie ben jij de financiële spin in het web en ondersteun je de projectleiders bij het
goed doorlopen van de projecten. Je bent verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van de
projecten. Hierbij hoort ook het gevraagd en ongevraagd adviseren van de operationeel manager en
zorg je voor een goede projectbeheersing in alle fasen van het project.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:


Controle houden op de juiste gang van zaken op de operationele processen



Voeren van de projectadministratie



Het verzorgen van projectrapportages



De schakel tussen de operationeel manager en de financiële administratie



Zorgen voor tijdige facturatie en controle op project gerelateerde facturen

Onze verwachtingen:


Je hebt een afgeronde(MBO/HBO) opleiding Bedrijfseconomie/Bedrijfsadministratie;



Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de functie projectadministrateur (of gelijkwaardige
werkervaring);



Je hebt een positieve instelling;



Je bent een proactief persoon met een goed analytisch vermogen;



Je bent iemand die mee kan en wil bouwen aan een groeiende organisatie;



Je bent iemand die resultaat gericht, assertief en volhardend is;



Je bent iemand die tijd en energie wil steken om van je werk een succes te maken

Wat bieden wij jou:


Een leuke en veelzijdige fulltime functie;



Uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;



Een marktconform salaris;



Werken in een gezellige informele sfeer;



Werken binnen een snel groeiende internationaal familiebedrijf dat continu bezig is zichzelf te
verbeteren.

Wie zijn wij?
Van Hemert Brakel is een snel groeiend internationaal familiebedrijf dat in 1933 is opgericht en zich
naast de cultuurtechnische- en grondverzetwerkzaamheden in de laatste 15 jaar gespecialiseerd heeft
in de recovery van ferro en non-ferro metalen. Meer dan 100 mensen zijn wekelijks voor ons
werkzaam binnen heel Europa.
We kenmerken ons door de korte lijnen, informele werksfeer en de bereidheid er samen een succes
van te maken.

Interesse?
Stuur dan jouw CV en motivatiebrief voor 15 december 2018 per e-mail naar Van Hemert Brakel,
Afdeling HRM: vacatures@vanhemertbrakel.nl.
Wil je meer informatie over ons bedrijf, de vacature en/of functie neem dan contact met ons op via
bovenstaand mailadres of via ons telefoonnummer: 0418-672787 en vraag naar Dani Farci.

