Wij zoeken
Een financieel adviseur die het leu
gemeente te werken. Je weet allesk vindt om (weer) in een kleine
een duidelijk beeld over hoe je het van planning en control en hebt
klantvriendelijk mogelijk kan optimP&C-proces zo succesvol en
afwisselend en krijg je veel vrijheid. aliseren. Daarbij is je takenpakket
Juist dit spreekt jou zo aan.
In deze functie heb je de volgende
taken en verantwoordelijkheden:
• Je hebt periodiek overleg met
jouw teammanager en zijn/
haar budgethouders over de voort
gang en uitvoering van de
begrotingsplannen en de daarmee
samenhangende budgetten;
• Je stelt mede P&C-documenten
op en adviseert op basis hiervan;
• Je verzorgt financiële analyses
en adviseert op basis daarvan;
• Je adviseert over college- en raa
dsvoorstellen, bij financiële
vraagstukken en toetst de voorstel
len aan de kaders en
richtlijnen;
• Je ontwikkelt financieel beleid,
o.a. investeringsnota, financiële
verordening, en adviseert hierover
aan het management en
bestuur;
• Je signaleert en implementeert
ontwikkelingen op het
vakgebied.

Financieel adviseur

Kom werken voor Landsmeer
36 uur per week fulltime

r is werken in
Werken bij de gemeente Landsmee: korte lijnen,
een gemeente met grote ambities derlinge
informele werkrelaties en grote on
verbondenheid.
persoonlijk
Onze kernwaarde is ‘Samen’. Goed ons veel waard.
contact met elkaar en inwoners is rk met veel
Als je onze collega wordt, heb je we id en variatie.
zelfstandigheid, verantwoordelijkhen allrounder.
Bij ons kun je je ontwikkelen tot ee rders, Ilpers en
Als vanzelf dienen wij de Landsmee
Purmerlanders.
Bedrijfsvoering.
Je gaat deel uitmaken van het team udt met
Een bevlogen team dat zich bezighoe zaken, inkoop,
financiën, communicatie, juridischt twee andere
HR en interne controle. Samen me el tussen
financieel adviseurs ben je de schak het bestuur.
beleidsmedewerkers, managers en

Gemeente Landsmeer

Wat breng jij mee?
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rlegd en beschikt over
• Je bent beleidsmatig goed onde
adviesvaardigheden;
ische onderwerpen te
hn
tec
el
cie
an
fin
om
at
sta
in
nt
be
• Je
vertalen naar begrijpelijke taal;
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Werken bij de gemeente

Geïnteresseerd?

Wij bieden
• een dynamische, afwisselende en zelfstandige
baan, voor 36 per week (fulltime);
• goede ontwikkelingsmogelijkheden en deelname aan de Landsmeer Academie;
• een salaris, afhankelijk van opleiding, leeftijd
en ervaring, van tussen de € 2.973 en € 4.494

bruto per maand bij een 36-urige werkweek
(functieschaal 10);
• een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%
van je bruto maandsalaris. Je krijgt hierdoor
meer keuzevrijheid en zeggenschap over je
geld.

Ben je enthousiast geworden over
deze
zien je sollicitatiebrief en cv graag functie? We
tegemoet.
Solliciteren kan via www.regiofle
xwerk.nl
Heb je vragen over de functie? Voor
24 no
kan je contact opnemen met Ben Bilvember
Teammanager Ondersteuning, te be yj,
06-15216962. Vanaf 24 november reiken op
kan je contact
opnemen met Pio Roseboom, Teamm
Bedrijfsvoering, te bereiken op 06-15 anager
243734.
Heb je vragen over het sollicitatiep
roc
met Eline Veenings, HR adviseur, te es? Bel dan
bereiken op
06-50037686.
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG
van de sollicitatieprocedure en voorw) is onderdeel
aarde
start bij gemeente Landsmeer. voor

