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Vast dienstverband 

Financieel projectcontroller 

 

NIRAS is verantwoordelijk voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Onze 

belangrijkste doelstelling is om mens en milieu, nu en in de toekomst, doeltreffend te beschermen 
tegen de potentiële risico's die verbonden zijn aan het bestaan van radioactief afval. Meer weten? 
www.niras.be 

Om ons team financieel beheer te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar 

een  

 ‘Financieel projectcontroller’ 

 

Functie 

Als Financial Project Controller van onder meer een bouwproject ben jij verantwoordelijk voor het 
bewaken van de budgetten. Je staat in voor de communicatie met de diverse betrokken partijen 
(plaatselijk projectteam, leveranciers …) en voor de financiële controle en rapportering. Je bent 
proactief en assertief en voert zelfstandig onderhandelingen. Daarnaast geef je advies aan de 

organisatie: je signaleert risico’s en kansen en geeft hierover je professionele mening. Je werkt 
nauw samen met de medewerkers uit alle disciplines van de projectorganisatie en met de 
medewerkers van het team financieel beheer.  

 

Uw taken  
 
 Binnen het projectteam sta je in voor het uitvoeren van het proces van de interne controle en 

het toezicht op de begroting van het project. 

 Je bent verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en de consistentie van de gegevens van de 
jaarlijkse begroting door een correcte beoordeling te maken van de kostengegevens op lange 
termijn. 

 Je staat in voor de goede samenwerking met externe partijen en bouwt een aangename 
langdurige relatie op. 

 Je verzamelt en analyseert de uitgaven en investeringsgegevens van het project. 

 Je staat in voor het voorbereiden en indienen van driemaandelijkse rapporten van de 
realisaties versus de opgemaakte begroting en verzekert de coherentie en betrouwbaarheid 
van de cijfers. 

 Je zorgt voor een correcte terugkoppeling tussen het projectteam en het team financieel 
beheer.  
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Uw profiel  

 
 Je bezit een masterdiploma in een financiële richting. 

 Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie (bouwsector/industrie). 

 Bouwkundige projecttermen klinken jou zeer bekend in de oren. 

 Je munt uit in Excel en je kunt je snel inwerken in nieuwe systemen (Primavera, ERP, AX …). 

 Je spreekt vlot Nederlands en Frans en hebt kennis van het Engels. 

 

Pluspunten  
 Je bent assertief en communicatief. Je bezit overtuigingskracht en onderhandelingskracht en je 

bent luistervaardig. 

 Je bent een organisatietalent met gedreven resultaatgerichtheid en respect voor deadlines. 

 Je werkt autonoom, hands-on en proactief en bent tegelijk een echte teamspeler. 

 

 

Ons aanbod 
 
NIRAS biedt u: 

 
 een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden; 

 een aangename werkomgeving die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer; 

 een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant 

pakket van extralegale voordelen. 

 

Plaats van tewerkstelling 
 
U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel en verplaatst zich occasioneel naar andere sites. 

 

 

Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor 

deze functie? Contacteer dan:  

 
Mevrouw Cris Bruelemans  
 jobs@nirond.be  

 02 212 18 19 


