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Waardering  
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Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Financiën, Inkoop en Projecten  

 
- Verantwoording: aan Directeur Financiën, Inkoop en Projecten  

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda.  
De Coördinator projectadministratie werkt ten behoeve van de Dienst Financiën, Inkoop 
en Projecten. De Coördinator projectadministratie is lid van het kernteam van Financiën, 
Inkoop en Projecten. De functie wordt uitgeoefend binnen de comptabele wet- en 
regelgeving en specifieke beleidslijnen van Scalda. 
 
De Coördinator projectadministratie verricht werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden:  
- Projectverantwoording; 
- Financiële administratie; 
- Planning en control cyclus projecten. 
 
 
Resultaatgebieden 

1. Resultaatgebied 1 
De Coördinator projectadministratie ondersteunt, signaleert, allerteert en adviseert de 
projectverantwoordelijke.  
 
Activiteiten: 

- het vertalen van subsidievoorwaarden naar financiële voorwaarden;  
- het samen met Businesscontroller Financiën  en projectleider opstellen van een 

financiële begroting per (internationaal) project, waarin is opgenomen de 
personele en materiële componenten van het project, evenals de investeringen 
conform de subsidievoorwaarden;  

- het verlenen van ondersteuning op financieel gebied tijdens een (internationaal) 
project (vraagbaak- en adviesfunctie);  

- het, door middel van tussentijdse analyses, bewaken van het financiële proces 
tijdens een (internationaal) project; 

- het uitzetten en tijdig innemen van tijdschrijflijsten, die conform de eisen van de 
subsidieverstrekker zijn; 

- het alert zijn op zaken die niet conform de subsidievoorwaarden zijn, en het doen 
van voorstellen en adviezen tot bijsturing; 

- het uitvoeren van een signaalfunctie met betrekking tot het volledig benutten van 
de aangevraagde subsidies; 
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- het, o.a. door het volgen van relevante ontwikkelingen ten behoeve van 
(internationale) projecten, aggregeren van managementrapportages;  

- het aggregeren van managementinformatie voor rapportages; 
- het volgen van relevante ontwikkelingen ten behoeve van (internationale) 

projecten en deze vertalen naar relevante informatie, adviezen en beleidslijnen; 
- het verantwoorden van cyclirapportages aan de Directeur Financiën, Inkoop en 

Projecten; 
- het tijdig opstellen van financiële rapportages ten behoeve van de 

subsidieverstrekker; 
- het zorg dragen dat de instelling, indien het geen penvoerder van een project is, 

alle gewenste financiële informatie krijgt. 
 
2. Resultaatgebied 2 
De Coördinator projectadministratie voert projectcontrol uit. 
 
Activiteiten: 

- het mede zorgdragen, dat (internationale) projecten in de financiële administratie 
goed gejournaliseerd en verwerkt worden 

- het opstellen van projectdossiers ten behoeve van audits; 
- het doen van afloopcontroles op de (internationale) projecten met betrekking tot 

de juistheid c.q. het bestaan van de vorderingen;  
- het eerste aanspreekpunt zijn voor de externe accountant met betrekking tot 

(internationale) projecten; 
- het toezien op het uitvoeren van de debiteurenbewaking en de factuurcontrole 

door de Financiële Administratie; 
- het overleggen met de (financiële) medewerkers van de dienst over 

(internationale) projecten; 
- het per project samenstellen van kwartaalrapportages; 
- het per rapportagemoment vaststellen van de onderhandenwerkpositie van 

(internationale) projecten conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving; 
- het mede opstellen van een masterbegroting projecten ten behoeve van de totale 

begroting van de instelling in samenspraak met de Directeur Financiën, Inkoop en 
Projecten . 

 
3. Resultaatgebied 3 
De Coördinator projectadministratie geeft mede sturing aan de planning en control cyclus 
van projecten. 
 
Activiteiten: 

- het mede opstellen van de financiële begroting en norm ten aanzien van 
(internationale) projecten; 

- het controleren van de projectgegevens door het verrichten van interne audits; 
- het analyseren van verschillen tussen begroting en realiteit, aangeven wat 

hiervan de consequenties zijn en het noemen van alternatieven om het verschil te 
neutraliseren; 

- het volgen van relevante ontwikkelingen, deze vertalen naar voorwaarden en het 
hierover informeren en adviseren van belanghebbenden. 
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Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
-      De Coördinator projectadministratie legt verantwoording af aan de Directeur 

Financiën, Inkoop en Projecten over de wijze en de kwaliteit waarop 
ondersteuning wordt gegeven ten aanzien van (internationale) projecten, de 
inhoud van de uitgebrachte adviezen en de wijze waarop inhoud wordt gegeven 
aan de planning- en control cyclus; 

- De Coördinator projectadministratie werkt binnen (Europese) financiële wet- en 
regelgeving en subsidievoorwaarden voor zover die betrekking hebben op 
(internationale) projecten, richtlijnen voor de jaarverslaglegging, het 
controleprotocol Cfi, de kaders van de instelling en ESF/EFRO-voorschriften; 

- De Coördinator projectadministratie neemt beslissingen over/bij het vertalen van 
subsidievoorwaarden naar financiële voorwaarden, het opstellen van financiële 
kaders en normen, de inhoud van rapportages, voorstellen en dossiers en bij het 
verrichten van interne audits en richting accountant. 

 
Kennis en vaardigheden 

- Theoretische en praktische kennis van de financieel-economische processen 
binnen de MBO-sector en daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving op 
het gebied van (internationale) projecten; 

- Theoretische en praktische kennis van Nederlandse en Europese 
subsidieregelingen; 

- Inzicht in taak en werkwijze van de instelling; 
- Vaardigheid in het werken met Excel, Word en Exact; 
- Vaardigheid in het toetsen van subsidievoorwaarden en deze vertalen naar een 

voor de gebruikers leesbare financiële begroting, rapportage en 
(eind)verantwoording; 

- Vaardigheid in het analyseren en beoordelen van de beleidsvoornemens van de 
instelling; 

- Vaardigheid in het toepassen van ESF/EFRO-voorschriften.  
 
Contacten 

- Met de projectverantwoordelijke functionaris om informatie uit te wisselen en 
adviezen te geven, al dan niet als lid van het projectteam; 

- Met de Directeur Financiën, Inkoop en Projecten over (internationale) projecten 
om informatie te verstrekken en tot afstemming te komen; 

- Met de Directeur Financiën, Inkoop en Projecten over de masterbegroting om 
informatie te verstrekken. 

- Met de collega’s van de Dienst Financiën, Inkoop en Projecten over 
(internationale) projecten om informatie uit te wisselen; 

- Met overige medewerkers van de instelling over (internationale) projecten om 
informatie uit te wisselen en adviezen te geven; 

- Met de externe accountant over (internationale) projecten om informatie te 
verstrekken en verantwoording af te leggen omtrent de projecten; 

- Met medewerkers van andere ROC’s over ontwikkelingen en samenwerking om 
informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen; 

Met externe relaties/penvoerders over (internationale) projecten om informatie uit te 
wisselen en tot afstemming te komen. 
 


