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Senior Controller – Tram en Metro  
CNTRL F 

CNTRL F zoekt voor een relatie in Amsterdam een kandidaat/kandidate. 

 
Wat houdt de opdracht in? 
 
Als Senior Controller ben je verantwoordelijk voor het verzorgen en opleveren van financiële 
analyses en rapportages om de Manager Projectbeheersing van alle relevante stuurinformatie te 
voorzien. Je richt je op de financiële performance van het (de) project(en). Ook ben je 
verantwoordelijk voor het op proactieve wijze adviseren en ondersteunen van de Manager 
Projectbeheersing en bewaak je het beleid, de procedures en de regelgeving omtrent verwerving en 
aanwending van financiële middelen. 
 
Werkzaamheden 

De Senior Controller; 

1. Adviseert en ondersteunt de Manager Projectbeheersing en Hoofd Tactisch Assetmanagement en 
Assetmanagers; 

2. Verzorgt en borgt de financiële processen gedurende de gehele looptijd van de contracten en de 
projecten; 

3. Adviseert betreffende de strategische, tactische en operationele aspecten van de project financiën, 
stelt in dit kader adviezen, en prognoses op, adviseert en ondersteunt een inhoudelijke bijdrage aan 
de totstandkoming van de projectplannen en voortgangsrapportages; 

4. Bewaakt het beleid, de procedures en de regelgeving omtrent de verwerving en aanwending van 
financiële middelen; 

5. Toetst en analyseert de bedrijfsvoering van een project en adviseert over doelmatigheid en 
rechtmatigheid; 

6. Bewaakt de aanwending van middelen en de realisering van de projectplannen, verzorgt de juiste 
bedrijfsvoering binnen de projecten en stelt de financiële paragraaf van de jaarplannen en de 
voortgangsrapportages van de projecten op; 

7. Verzorgt de afstemming van overige informatiecycli en P&C-producten en verzorgt de afstemming 
met de businesscontroller van Metro & Tram; 

8. Richt de administratieve -, organisatorische-, en financiële processen in van de assetmanagement 
organisatie rekening houden met de verschillende contractvormen; 

9. Richt de financiële- en projectenadministratie in, rekening houdend met de verschillende aspecten 
van een assetmanagement organisatie; 

10. Richt de planning & control cyclus in van de asset management organisatie inclusief de sturing en 
verantwoording hiervan. 
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Wat breng je mee? 
 

Þ Erkende HBO diploma met studierichting Bedrijfseconomie. 
Þ Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) op het gebied van ERP 

pakketten (financiële en projecten module). 
Þ Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 13 jaar) in projectcontrolling 
Þ Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 7 jaar) op gebied van 

projectbeheersing in een (technische) projectomgeving van infrastructurele projecten. 
Þ Aantoonbare recente kennis en ervaring met de bedrijfsvoering van minimaal 1 van de 4G 

gemeente in Nederland. 
Þ Minimaal 5 jaar aantoonbare werk ervaring (opgedaan in de laatste 7 jaar) met de 

bestuurlijke / politieke aspecten van infrastructurele en/of bouwprojecten. 
 

Aantal uren per week: 24 uur 
Tarief: zo scherp mogelijk 
Verwachte startdatum: z.s.m. 
Verwachte einddatum: 31-12-2019 (optie tot verlenging) 
Uiterlijke reactie nodig op: 15-03-2018 (einde dag) 
 
 

 

 

 

 


