
Wij zijn Kleywegen Beheer, een team van 6 collega’s, 
gevestigd in Woerden. Ons team begeleidt de bedrijven 
die behoren tot de Kleywegengroep op het gebied van 
Financiën, Communicatie, HR en Salarisadministratie. 
Bij de Kleywegengroep werken circa 200 medewerkers.

Vanwege uitbreiding van het team van Kleywegen  
Beheer zijn we op zoek naar een Projectcontroller. Als 
Projectcontroller ben je werkzaam voor 3 bedrijven  
binnen de groep!

PROJECTCONTROLLER?

Word JIJ onze nieuwe 

Wie zijn wij?

Is CIJFERMATIG werk, ANALYTISCH inzicht en het signaleren van VERBANDEN jouw passie? 
Werk je graag bij een bedrijf dat volop groeit en in ontwikkeling is? Vind je het leuk om betrokken 

te zijn bij mooie innovatieve projecten in zowel binnen – als buitenland?!



JOUW BELANGRIJKSTE TAKEN 
• Bewaking van de projecten in financieel opzicht vanaf de 

begroting tot en met de nacalculatie
• Signaleren van afwijkingen, uitvoeren van nacalculaties en 

verschillende analyses
• Toezien op de formaliteiten en autorisaties die spelen bij de 

projectdossiers
• Voor de projecten in het buitenland verzorgen van de cost 

control
• Optimaliseren van de processen en de geautomatiseerde 

omgeving 
• Je werkt samen met de projectleiders, de financiële  

administratie en de business controller
• Een omgeving waarin tegengestelde belangen kunnen 

spelen zie jij als een uitdaging

JOUW PROFIEL 
• MBO/HBO niveau
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring 
• Goede communicatieve vaardigheden
• Kennis van en affiniteit met de bouw & infratechniek is 

een pre
• Goede beheersing van de Engelse taal 

WAT BIEDEN WIJ?
• Een dienstverband van 32 tot 40 uur is mogelijk
• Een markconform salaris afhankelijk van jouw kennis 

en ervaring 
• Volop mogelijkheden voor groei en persoonlijke 

ontwikkeling
• De kans om te werken aan mooie projecten op het  

gebied van innovatie en Europa
• Je komt te werken in een enthousiast team in een  

dynamische werkomgeving
• Zicht op een vast contract

GEÏNTERESSEERD?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag bij ons 
aan de slag? Stuur jouw motivatie en CV naar HR 
via hr@kleywegengroep.nl. Heb jij nog aanvullende 
vragen over de functie, dan kun je contact opnemen 
met Linda Witvoet (Senior HR Advisseur) per e-mail, 
WhatsApp of telefonisch via 06-58846799.

Voor meer informatie over de bedrijven waar voor 
je werkt, kijk ook op de websites van VLST, GVV en  
Kleywegen.

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld. 
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