Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente Land
smeer is werken in
een gemeente met ambities:
korte lijnen, informele
werkrelaties en grote onderlin
ge verbondenheid.
Als organisatie willen wij ook
inspelen op veranderingen
waarbij we investeren in onze
medewerkers en onze
teams. Deze krijgen de ruimte
om zich verder te blijven
ontwikkelen. Wij vragen onze
medewerkers om actief
aan zowel de organisatie als de
eigen ontwikkeling te
blijven werken. Hiertoe biedt
de gemeente Landsmeer
alle kansen en mogelijkheden
om nieuwe werkwijzen te
ontdekken en te implementer
en.

Concerncontroller/functionaris
gegevensbescherming
Kom werken voor
Landsmeer!
36 uur per week

Resultaatgerichtheid, verantw
oordelijkheid,
verbinden en communicatie zij
n hierbij onze
sleutelwoorden.

Gemeente Landsmeer

•

Wij bieden

een tijdelijk dienstverband. He
t betreft een tijdelijke functie
voor een periode van twee jaa
r. De mogelijkheid om deze
functie onderdeel te maken va
n de vaste formatie wordt
verkend; een functie voor 36 uu
r per week met een salaris
tussen de € 3491,- en € 5067
,- (schaal 11);
• een vrij besteedbaar Indivi
dueel Keuze Budget (IKB)
van 17,05%. Je krijgt hierdoor
meer keuzevrijheid en
zeggenschap over je geld;
• je de mogelijkheid de fun
ctie een eigen invulling te geve
n;
• goede ontwikkelingsmog
elijkheden;
• werken in een prettige, inf
ormele werkomgeving.

nsbescherming
een concerncontroller/functionaris gegeve
voor 36 uur per week (fulltime).
eren de grote lijnen
Heb jij oog voor detail? Én wil je samen met and
in de klei? Én krijg je
in control houden? Sta jij graag met de voeten
energie van strategisch/bestuurlijk adviseren?
le geweten van de
In deze afwisselende functie ben jij het financië
AVG en privacy wet.
gemeente en zie je toe op de naleving van de
Je taken zijn onder andere:
de
• het gevraagd en ongevraagd adviseren van
r de kwaliteit en
gemeentesecretaris en portefeuillehouders ove
effectiviteit van
de doelmatigheid van bedrijfsprocessen en de
de gemeentelijke producten;
rijfsprocessen als
• het uitvoeren van controles op zowel bed
gemeentelijke producten;
r de
• het verantwoorden van de evaluaties naa
gemeentesecretaris en portefeuillehouders;
verbeteren van
• het optimaliseren van de P&C cyclus, het
nitoren van
HR rapportages en het goed vastleggen en mo
afspraken en processen in de dienstverlening;
en financieel
• het ondersteunen van de teammanagers
jaarrekening
adviseurs bij het opstellen van o.a. de begroting,
iseert de
en periodieke management-rapportages. Je adv
n;
teammanagers hierbij de grote lijnen te bewake
wet en andere
• het toezien op naleving van de AVG, privacy
het beleid van
Europese dan wel nationale wetgeving en van
de gemeentelijke organisaties.

Wij vragen

Geïnteresseerd?

over deze functie?
Ben je enthousiast geworden
CV graag tegemoet,
We zien je sollicitatiebrief en
kan via www.
uiterlijk 27 april. Solliciteren
regioflexwerk.nl
functie kun
Voor meer informatie over de
Roseboom,
je contact opnemen met Pio
Teammanager Bedrijfsvoering
m@landsmeer.nl).
(06-46728532 of p.roseboo

Wij zoeken

•
•
•
•
•
•
•
•

een relevante opleiding bedrijfs
economie of bedrijfskunde in
een
financiële richting en met een
juridische achtergrond;
een academische werk- denk
niveau;
ervaring met concern control
en functionaris
gegevensbescherming in een
publieke organisatie;
een brede, scherpe blik en je ku
nt goed schakelen van operatio
neel
naar strategisch werken;
overtuigingskracht, je kunt pro
fessioneel tegenspel bieden m
et
respect voor de onderlinge ve
rhoudingen;
oplossingsgericht en positief ing
esteld;
goed benaderbaar en soepel in
de samenwerking op alle nivea
us;.
politiek bestuurlijke sensitivite
it.

