
Controller Project Portfolio 

De functie 
Als controller bij het team Projectcontrol bewaak en monitor je de uitvoering van  projecten op 
de aspecten business case, resultaat, organisatie, tijd, kosten en risico's. Je adviseert ten 
aanzien van projectbeheersing van ICT projecten, projectmandaten en projectvoorstellen, 
business cases als ook ten aanzien van de prioritering van de concern projectenportfolio. Je 
rapporteert over de beheersing van ICT projecten de ambtelijk opdrachtgever, projectmanager 
en teamleider projectcontrol. Ook toets je of aan de CIO beleidskaders ten aanzien van de 
kwaliteit van de beheersing van projecten is voldaan. Verder analyseer je ICT projecten 
portfolio op het gebied van strategische alignment, onderlinge samenhang en 
afhankelijkheden en beschikbaarheid van (ICT) middelen. Daarnaast houd je je bezig met het 
verzamelen van informatie over de stand van de diverse ICT projecten. Als teamlid van 
projectcontrol lever je een aandeel aan rapportages en (verbeter)voorstellen. 

 

Vraag en aanbod 
Je hebt WO werk- en denkniveau, afgestuurd in de richting bedrijfskunde of planologie. Je 
hebt 5 tot 10 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en je hebt ervaring opgedaan als 
projectmanager of projectcontroller van omvangrijke (ICT) projecten. Je hebt kennis van 
Prince 2, RSPW en bij voorkeur ook van MOP. Je beheerst de standaard MS Office producten 
en je kunt procesflows tekenen en beschrijven. Vanzelfsprekend ben je resultaat-, omgevings- 
en klantgericht. Verder ben je proactief, stressbestendig en communicatief vaardig. Je 
beschikt over conceptueel denkvermogen. Affiniteit met financiën, kostentoerekening en 
control is een pré.  Afhankelijk van je leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt je salaris vanuit 
schaal 12 op basis van een 36-urige werkweek. 
 

Omschrijving afdeling 
De afdeling Concerncontrol geeft antwoord op de behoefte aan integraliteit en is 
verantwoordelijk voor de informatievoorziening ten behoeve van besluitvorming, (financieel 
organisatorische) inrichting en sturing en beheersing. Als zodanig bouwt deze afdeling aan het 
raamwerk en instrumentarium voor beheersing. De afdeling bestaat uit het team 
Projectcontrol, het team Treasury & Deelnemingen en het Team Besturen & Begroten. 
 

Beschrijving Cluster 
Concernprofiel Middelen en Control wordt functioneel en hiërarchisch aangestuurd door de 
concerncontroller en valt direct onder de algemeen directeur. Hierdoor wordt onafhankelijk en 
eenduidige invulling en aansturing van control bereikt. De directie Middelen en Control 
ondersteunt en geeft onafhankelijk advies aan de organisatie bij het sturen, beslissen, 
beheersen en verantwoorden zodat doelen gerealiseerd kunnen worden met de beschikbare 
middelen 
  
Middelen en Control bestaat uit de afdelingen Concerncontrol, Clustercontrol en Financial 
Audit. Middelen en Control beslaat daarmee een breed spectrum op controlgebied, van 
projectcontrol tot Financial Audit, van treasury tot controlteams binnen de clusters. Samen zijn 
de afdelingen verantwoordelijk voor het controlsysteem binnen het concern. 
  
De ambitie is om een stap voorwaarts te nemen naar een beheerste organisatie met een 
integrale en kritische controlfunctie.  


