U WERKT GRAAG IN EEN INTERNATIONALE OMGEVING?
U BENT MEERTALIG?
U WILT ZICH INZETTEN VOOR DE EUROPESE SAMENWERKING?
Dan bent u wellicht de junior controller (m/v) First Level Control die wij voor ons team zoeken!
De Euregio Rijn-Waal is een grensoverschrijdend publiekrechtelijk samenwerkingsverband, gevestigd
in Kleve. De Euregio Rijn-Waal heeft o.a. als taak om de Duits-Nederlandse samenwerking te
bevorderen. Met behulp van het INTERREG programma Deutschland-Nederland worden honderden
projecten langs de Nederlands-Duitse grens financieel ondersteund. Meer informatie vindt u op
www.deutschland-nederland.eu.
De First Level Control is een onafhankelijke instantie binnen het programma, die de financiële
uitvoering van de projecten controleert. De Euregio Rijn-Waal is hiervoor binnen een zo kort mogelijke
termijn op zoek naar een junior controller (m/v).
Uw taken omvatten onder meer de volgende activiteiten:
+ controleren of subsidiedeclaraties in overeenstemming zijn met de subsidiebepalingen van
het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland
+ toetsing bij de projecten van de subsidierelevante documenten in de steekproef of deze in
overeenstemming zijn met de subsidiebepalingen
+ planning, voorbereiding en uitvoering van controles op locatie, systeemcontroles en
risicoanalyses bij de projecten in samenwerking met de senior controller
+ 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, dit in overleg met de senior controller
+ deelname aan regelmatig plaatsvindend overleg met andere controllers binnen het
programma en met andere programma-instanties
+ algemene ondersteuning van de senior controller First Level Control
U beschikt over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:
+ opleiding op het commercieel of bestuurskundig gebied
+ kennis van het subsidierecht en op het gebied van regionaal beleid is wenselijk
+ goede kennis van de Duitse en de Nederlandse taal, ook waar het subsidierechtelijke en
financiële vakterminologie betreft
+ uitstekende kennis van diverse pc-programma’s (MS-Office etc.)
+ vaardigheid om zowel zelfstandig als in een team te werken
+ uitstekende analytische vaardigheden
+ team- en communicatievaardigheden, vaardigheid om samen te werken
+ rijbewijs B

Wij bieden u een afwisselend takenpakket in een prettige internationale werkomgeving, zelfstandig
werken in een klein team en verantwoordelijke taken. De salariëring vindt plaats volgens de Duitse
CAO voor overheidspersoneel (TVöD-VKA). Er is een werkweek van 24-30 uur voorzien. Het gaat om
een aanstelling voor bepaalde tijd tot en met 31 december 2020.
Wij zien uw sollicitatie in het Nederlands of in het Duits graag uiterlijk 1 september 2018 tegemoet,
bij voorkeur via het onderstaande e-mailadres. Voor meer informatie over deze functie kunt u
telefonisch contact opnemen met de heer Seier (+49 2821 79300).
Euregio Rijn-Waal
Til Seier - vertrouwelijk
Emmericher Str. 24
47533 Kleve
Duitsland
e-mail: seier@euregio.org

