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In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken de hulpdiensten van brandweer en 
ambulancezorg en zestien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen 
en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. Naast deze hulpdiensten 
bestaat de Veiligheidsregio uit de gemeenschappelijke meldkamer, de 
geneeskundige hulpverleningsorganisatie en het Veiligheidsbureau. In totaal telt de 
organisatie zo’n 1300 medewerkers waarvan zo’n 700 vrijwilligers van de brandweer. 

 
 

 
 
De afdeling Financiën & Control (F&C) is onderdeel van de VRGZ en werkt ook voor GGD Gelderland-Zuid . Op de 
afdeling F&C werken circa 20 medewerkers, waaronder 6 adviseurs. De VRGZ en de GGD zijn volop in beweging en 
vragen hierin een passende dienstverlening van F&C. De afdeling is een professionele partner die ontwikkelingen (mede) 
vormgeeft of ondersteunt. We werken nauw samen met andere teams van HRM en Facilitair en gaan deze samenwerking 
nog verder versterken.  Samen leveren we een bijdrage aan de (interne) sturing en beheersing in de organisatie. 
Transparantie en verantwoording zijn essentieel voor de deelnemende gemeenten, de organisaties waaraan we diensten 
verlenen en voor de burgers.  Door het vertrek van een collega zijn we op zoek naar een nieuwe proactieve 
 
 

Adviseur financiën en control 
(HR21: Adviseur IV) 

36 uur  
 
Wat ga je doen? 

 Je zorgt voor de uitvoering van de P&C-cyclus en de financiële advisering aan de directie en het management.  

 Je voegt waarde toe met jouw adviezen die gebaseerd zijn op degelijke en voor het management  toegankelijke 
informatie en out of the box-inzichten. 

 Je adviseert op praktische wijze in een zo vroeg mogelijk stadium en draagt zo bij aan het functioneren van de 
GGD en de hulpverleningsorganisaties binnen de VRGZ (brandweer, ambulancevoorziening).  

 Je hebt met afdelingsbrede projecten op het gebied van financieel-technische aspecten, informatievoorziening, 
optimalisering van werkprocessen, fiscaliteiten en control een gevarieerd en uitdagend takenpakket.  

 Je neemt vanzelfsprekend de rol van specialist en generalist op je en denkt als businesspartner op strategisch 
en operationeel niveau. Je hebt daarbij een moderne blik op advies over scenario’s en alternatieven. 

 

Wat breng je mee? 
 Je hebt een relevantie opleiding op minimaal HBO-niveau afgerond en aangevuld met vakopleidingen. 

 Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een adviesfunctie en bij voorkeur ervaring met het BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording voor gemeenten). 

 Je bent een onafhankelijke, sterke persoonlijkheid en in staat hoofd- en bijzaken te scheiden.  

 Je beweegt je makkelijk binnen ons team, vult verschillende rollen in en hebt een goed gevoel voor 
organisatorische, politieke en bestuurlijke verhoudingen.  

 Je bent een natuurlijke verbinder en kunt omgaan met de verschillende culturen van de organisatie en de 
onderdelen daarvan. Daarnaast houd je het belang van het grotere geheel in het oog. 

 
 
Wat bieden we jou? 
 
Naast een mooie functie bieden we je 
een salaris tot maximaal € 4.225,- bij 
een aanstelling van 36 uur, volgens 
schaal 10 van de Salaristabel 
gemeenteambtenaren.  
 
Verder bieden we  je flexibele 
werktijden, mogelijkheden tot 
thuiswerken, uitruil van uren en 
salariscomponenten. 
 
De rechtspositie is gebaseerd op de 
Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ. 
 
In eerste instantie krijg je een tijdelijk 
contract. Na uiterlijk een jaar volgt, bij 
goed functioneren, een vast 
dienstverband. 

 

 
Bijzonderheden 
 
De standplaats is Nijmegen. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van 
de procedure. 
 
Bij aanstelling vragen we je een 
Verklaring omtrent gedrag aan te 
leveren. 

 
Nieuwsgierig?  
 
Neem gerust contact op met 
Juss van de Lisdonk, hoofd afdeling F&C 
088-4575166 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv graag 
uiterlijk 24 juni 2018 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 21-18 en je naam 

www.vrgz.nl /  www.ggdgelderlandzuid.nl 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 
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