
 

 

 

VACATURE 

SENIOR CONTROLLER (M/V) FLC 

INTERREG V/VI DEUTSCHLAND-NEDERLAND 

 
 

De Euregio Rijn-Waal zoekt voor de First Level Control van het INTERREG V A-programma 

Deutschland-Nederland zo spoedig mogelijk een senior controller (m/v) First Level Control. De Frst Level 

Control is een onafhankelijke instantie binnen het INTERREG V/VI A programma Deutschland-

Nederland, die de financiële uitvoering van de projecten controleert. Meer informatie over het programma 

vindt u op de website www.deutschland-nederland.eu. 

 

TAKEN EN WERKZAAMHEDEN 

1. Controletaken 

• Zelfstandige controle of subsidiedeclaraties in overeenstemming zijn met de subsidiebepalingen 

van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland 

• Verantwoordelijk voor de planning, voorbereiding en uitvoering van controles op locatie, 

systeemcontroles en risicoanalyses bij de projecten 

• Opstellen van controleverklaringen en rapporten betreffende de uitgevoerde toetsingen en 

controles alsmede initiëren van eventuele vervolgmaatregelen ter waarborging dat de 

subsidiebepalingen in acht worden genomen 

 

2. Administratieve taken 

• Opstellen van controledocumenten betreffende de uitgevoerde controletaken 

• Deelname aan regelmatig plaatsvindend overleg met andere controllers binnen het programma en 

met andere programma-instanties 

 

 

FUNCTIE-EISEN 

• Een afgeronde HBO/WO opleiding accountancy of bedrijfseconomie met specialisatie 

controlling/auditing  

• Relevante beroepservaring, bij voorkeur ervaring met financiële afwikkelingsprocessen in 

subsidieprogramma's  

• Kennis van en ervaring met subsidie-uitbetalingsaanvragen en controlewerkzaamheden op locatie 

zijn een pré  



 

• In staat om in hoge mate zelfstandig te werken, eigen initiatief te tonen en doelgericht te werken. 

Goede communicatievaardigheden en vaardigheden met betrekking tot plannen en organiseren 

worden eveneens gevraagd.  

• Communicatieve teamspeler  

• Beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift  

• Ervaringen met grensoverschrijdende samenwerking en/of subsidieprogramma's (in het bijzonder 

INTERREG) zijn gewenst. 

• U bent bereid te reizen door het Duits-Nederlandse grensgebied en hebt de beschikking over een 

privé-auto en een geldig rijbewijs.  

• Kennis en gebruik van gangbare software (MS Office) wordt als vanzelfsprekend beschouwd. 

 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN 

 

Wij bieden u een veelzijdige en interessante interculturele werkkring en een takenpakket met een hoge mate 

van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in een klein team. 

• De omvang van de functie is 39 uur per week. 

• De functie is van tijdelijke aard tot en met 31 december 2022. Een verlenging van het contract is 

echter mogelijk. 

• De vergoeding vindt plaats conform de Duitse TVÖD VKA. 

 

 

SOLLICITATIE 

 

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie verzoeken wij u een uitgebreide sollicitatiebrief in het Nederlands 

of het Duits met de gebruikelijke bijlagen (o.a. curriculum vitae) uiterlijk  13 december 2021 te richten aan 

de directie van de Euregio Rijn-Waal of het hoofd personeelszaken mevrouw Waltraud Knoor, Emmericher 

Str. 24, 47533 Kleve of bij voorkeur per mail aan knoor@euregio.org  Met uw vragen over deze vacature 

kunt u terecht bij mevrouw Romana Hanzek (Hanzek@euregio.org Tel. 0049 2821 793047.  
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