
 
 
 
 

 
 

 
 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met 
oog voor sociale veiligheid. Onze ambitie is het op uitstekende wijze leveren van diensten aan iedereen die woont, werkt 
en verblijft in Gelderland-Zuid en daarmee in belangrijke mate bijdragen aan een veilige leefomgeving. Wij worden 
gekenmerkt als verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving.  
 

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, verdeeld over 2 teams, Financieel Advies en Financieel Beheer. 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 we willen deze samenwerking nog verder verbeteren met de vorming van de afdeling 
Bedrijfsvoering.   
 

Ter versterking van het team Financieel Beheer zijn we op zoek naar een nieuwe  
 

Assistent financial controller 
HR21: medewerker bedrijfsvoering II  

32-36 uur per week 
 

Wat ga je doen? 

 Je verzorgt de financiële administratie, met het accent op het verzamelen, verwerken en verstrekken van 
financiële informatie, zodanig dat de administratie up to date is en informatie tijdig beschikbaar is 

 Je verricht (project)analyses en verzorgt samen met jouw collega’s de financiële rapportage in aansluiting op de 
Planning & Control cyclus 

 Je rapporteert aan de Coördinator Financieel Beheer, met wie je actief meedenkt hoe de afdeling naar een 
hoger plan te tillen 

 Je hebt maandelijkse afstemming over de juistheid/volledigheid van het grootboek en over de onderliggende 
sub-administraties zoals debiteuren/crediteuren/activa etc. 

 Je verwerkt voorkomende (fiscale) aangiftes 
 

Wat breng je mee? 

 Je hebt een relevante opleiding op minimaal MBO niveau en beschikt over een HBO denkniveau 

 Je hebt ruime  ervaring in een vergelijkbare functie 

 Je hebt ruime kennis van- en ervaring met geautomatiseerde financieel administratieve systemen, waarbij 
kennis van AFAS een pré is 

 Je bent analytisch, discreet, secuur en zelfstandig, pro-actief en servicegericht naar collega’s en interne klanten 

 Je bent in staat om prioriteiten te stellen  en blijft je inzetten voor het bereiken en behouden van kwaliteit van de 
op te leveren producten 

 Je handelt vanuit onze drie kernwaarden ‘Vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap’ 

 
Wat bieden we jou? 

Een salaris tot maximaal € 3.376,- 
volgens schaal 8 van de 
Salaristabel gemeenteambtenaren., 
bij een aanstelling van 36 uur. 
  
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. 
 
Je bent bereid een rol of taak in de 
crisisorganisatie te vervullen. 

 
Bij aanstelling vragen we je een 
Verklaring Omtrent Gedrag aan te 
leveren. 

 

Nieuwsgierig? 

Neem gerust contact op met 
Marcel van Zuijlen,  
Coördinator financieel Beheer 
06-12097704. 
 
Geïnteresseerd? 

We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 17 mei 2019. 

 
Mail je reactie naar 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 26-19 en je naam. 

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