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- SADC ontwikkelt vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid 

We zijn een publiek-privaat bedrijf. Met ons team van professionals zijn we 
dagelijks aan de slag om binnen de Metropool Regio Amsterdam een 
samenhangend portfolio van hoogwaardige werkmilieus te ontwikkelen en 
in de markt te zetten. Momenteel doen we dat voor zes werkmilieus. Daarmee versterken we 
de concurrentiepositie van de regio, we creëren arbeidsplaatsen en dragen bij aan de transitie 
naar een circulaire economie.  

 
- SADC verbindt 
Onze kracht ligt in het verbinden. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij 
verbinden ondernemers en overheden aan ontwikkelaars en kennisinstellingen. 
Wij verbinden ideeën. Samen werken wij deze uit tot nieuwe markt- en business 

concepten. 
 
- SADC biedt talent de ruimte 	  

We ontwikkelen ons meer en meer tot een professional service firm waar 
onze medewerkers het succes bepalen. Onze medewerkers staan in 
verbinding met hun klanten, ze zijn open en nieuwsgierig en zoeken de 
samenwerking. We stimuleren je om het beste uit jezelf en uit je collega’s 
te halen. Binnen SADC doen we het samen. 

	  
 

SADC zoekt: 
 

een communicatief sterke projectcontroller met een commerciële drive	  
	  
	  
• Wat is je toegevoegde waarde? 

- Vanuit jouw ervaring met projectadministratie in een vergelijkbare setting, schat je risico’s en 
succesfactoren van projecten snel en goed in.  

- Je slaagt erin om (complexe) financiële gegevens en inzichten op een voor collega’s en 
klanten begrijpelijke manier over te brengen. Dit helpt hen bij het nemen van weloverwogen 
besluiten en maakt jou tot een gewaardeerd gesprekspartner. 

- Door jouw diepgaande kennis op financieel gebied richt je omvangrijke gebiedsontwikkelings-
projecten optimaal in. Doordat je in control bent, stuur je bij als dat nodig is en zoek je naar 
alternatieve oplossingen zodat doelen kunnen worden gerealiseerd. 

- Vanuit een gezonde commerciële drive, adviseer je de manager financiën en de 
projectmanagers over financiële vraagstukken. Daarmee draag je zichtbaar bij aan het 
financieel rendement van SADC.  

- Je werkt voor verschillende projecten. Je krijgt energie van dat schaken op meerdere borden 
tegelijk! 
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- Als rechterhand van de manager financiën trek je samen op bij financieel strategische 
vraagstukken en bij het leveren van financiële informatie voor het bedrijfsplan, jaarplan en 
jaarrapporten. 

- Je maakt gebruik van de kennis en kunde van je collega’s. Met samenwerken bereik je een 
nog beter resultaat dan dat je alleen had behaald.  

•  Wij vragen 
Dat je jouw ervaring, kennis, samenwerkingsgerichtheid en jouw talent om cijfers begrijpelijk te 
presenteren, wilt inzetten voor SADC. Gezien de zwaarte van de functie, is het belangrijk dat je 
functioneert op academisch niveau en minimaal drie jaar relevante werkervaring hebt bij voorkeur 
in de accountancy. 

 
•  Wat mag je van ons verwachten? 
Een uitdagende baan binnen een klant gedreven organisatie met een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid waar jouw professionele ontwikkeling wordt gestimuleerd. En natuurlijk 
ontvang je marktconforme arbeidsvoorwaarden. 
 
•  Hoe kan je solliciteren? 
Je kan jouw motivatie en CV sturen aan Arno Jansen, mail: a.jansen@sadc.nl. We vinden het leuk 
als je zo snel mogelijk reageert, maar uiterlijk op 27 november 2016. 
Als je eerst meer wilt weten over de functie? Dan vertelt Arno je er graag meer over, telefoon: 020 - 
20 666 40. Als je meer wilt weten over de SADC, dan kan je kijken op de website www.SADC.nl. 
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