
 
 

 
 

RIJNSTATE 

Project Controller – FWG 60, max. €4.378 
 

(1 fte- 36 uur p/w) 

 

De afdeling planning & control van Rijnstate is in verband met uitbreiding op zoek naar een 

Project Controller. Draag jij bij ons ziekenhuis financieel gezond te houden? 

 

Jouw baan? 

Als project controller voer jij de projectcontrol uit van de bedrijfsbrede projecten binnen 

Rijnstate en ben jij directe business partner van de programmamanager en projectleiders 

die deze projecten aansturen. Tevens stel je meerjarenprognoses en 

investeringsbegrotingen op en rapporteer jij over de voortgang van alle projecten, inclusief 

de projecten op decentraal niveau die door de business controllers worden ondersteund.  

Hiertoe draag jij zorg voor de inrichting en bewaking van de Administratieve 

Organisatie/Interne Beheersing op het gebied van projectmanagement. Doel van de functie 

is het in control houden van alle projecten en daarmee een actieve bijdrage leveren aan 

een financieel gezonde bedrijfsvoering van het ziekenhuis. 

De functie is hiërarchisch ondergebracht bij planning & control en je rapporteert direct aan 

de financieel directeur. 

Wie ben jij? 

 Je hebt een afgeronde academische opleiding bedrijfseconomie / bedrijfskunde. Of je hebt 

het diploma HBO bedrijfseconomie bezit over aantoonbare WO werk- en denkniveau. 

 Je beschikt over relevante werkervaring. 

 Jij hebt affiniteit met projectcontrol. 

 Je bent communicatief vaardig: Je spreekt de taal van de projectleiders en weet 

beleidsvoorstellen en adviezen op overtuigende wijze over te brengen. 

 Innoverend vermogen, bouwen, ontwikkelen en eigen inbreng zijn begrippen die op jou 

vanzelfsprekend van toepassing zijn. 

 Je hebt kennis van ICT-toepassingen op het gebied van financiële beheersing van 

projecten of je bent in staat om deze kennis snel op te bouwen. 

  

 



 
 

 
 

Wie zijn wij? 

De missie van planning & control is: Rijnstate in control houden waardoor wij bijdragen aan 

de financiële continuïteit van de organisatie. Dit doen wij door: 

 Toetsen van plannen. 

 Signaleren van financiële risico’s. 

 Uitbrengen van financiële en niet-financiële analyses en advies. 

 Planning & Control bestaat uit twee teams: concerncontrol (5 fte) en business control (7 fte). 

Beide teams worden aangestuurd door de manager planning & control. 

Concerncontrol is verantwoordelijk voor het maken van financieel beleid, uitvoering van 

beleid en ondersteuning van verkoop. Sinds kort valt hier ook projectcontrol onder. 

Uitvoering van beleid bestaat onder andere uit het uitbrengen van financiële rapportages, 

zoals begroting, management rapportages en jaarrekening.  

Business control brengt financieel en bedrijfskundig advies uit aan het management.    

Interesse? 

 Het betreft een arbeidsovereenkomst van  36 uur voor bepaalde tijd (18 maanden) met 

uitzicht op een vast dienstverband. 

 Naast 8,33% vakantiegeld ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% 

 Tevens bieden we je de mogelijkheid om binnen ons meerkeuzesysteem je secundaire 

arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen wens samen te stellen. 

 De functie van project controller is ingeschaald in FWG 60 (max. € 4378,- op fulltime basis). 

Meer informatie over deze functie? Public Search verzorgt de selectie voor het ziekenhuis. 

Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Lea ten 

Brink via 035-6210258 of per mail ltenbrink@publicsearch.nl 

 

 


