Project controller
Swietelsky Rail Benelux blijft groeien! Het spoor is de toekomst van duurzame mobiliteit.
Onze ambitie is binnen de spoorbranche bekend te staan als veiligste, duurzaamste en
meest innovatieve allround (spoor)aannemer in de Benelux.
Doe je mee?

Zoek jij:
Een leuke baan als financieel geweten van een Business Unit manager? Veel verantwoordelijkheid? Als
project controller ben je een vaste waarde van het projectteam en tevens onderdeel van de afdeling
finance & control. Binnen het team van circa 5 projectcontrollers pak je de rol van business partner.
Naast inhoudelijk zelf mee te draaien in de diverse projectteams (control bedrijven), help je ook mee te
bouwen aan de gewenste structuur. Een aantal belangrijke taken zijn;
•
•
•
•

Forecasting & scenario analyse / riskmanagement
Financiële projectsturing
Budget bewaking
Periodieke rapportages

Ben jij:
• In het bezit van de juiste papieren (minimaal HBO) en minimaal 5 jaar relevante werkervaring?
• Pragmatisch, probleemoplossend en goed in actief luisteren?
• Iemand met een sterke persoonlijkheid en lange adem, met oog voor mens en cultuur?
Wil jij:
Werken bij een ambitieuze en innovatieve organisatie? Swietelsky geeft iedereen veel ruimte voor
ideeën en ontwikkelingen. Alle ideeën worden gehoord, de goede worden daadwerkelijk opgepakt. Zo
zijn we enorm gegroeid en zullen we de komende jaren blijven groeien!
Naast een collectieve ziektekostenverzekering, pensioenregeling en een persoonlijk budget bieden we
je ook een mooi salaris en we volgen de cao bouw & infra. Je krijgt een auto van de zaak, mobiele
telefoon, laptop, de leukste collega's van Europa en:
•
•
•

43 verlofdagen (30 verlofdagen + 13 dagen in te zetten als verlof of salaris).
Flexibele werktijden
Deelname aan ons duurzaam inzetbaarheidsprogramma.

Heb jij:
Nog steeds interesse? Mail dan je cv naar werken@swietelsky-rail.nl.
Behoefte aan meer informatie? Bel ons (013 - 52 99 800) of stuur een e-mail (werken@swietelsky-rail.nl)

