
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie?  

Voor nadere inlichtingen kunt u op 
dinsdag- en donderdagochtend 
tussen 08.00 en 09.00 uur contact 
opnemen met Gemmie Hubers, 
hoofd Financiën & Control telefoon 
(088-4575142) of met mevrouw 
Diana van Haare, coördinator 
controlling en verslaglegging, 
telefoon (088-4575137)  

 
Nieuwsgierig en geïnteresseerd? 

Uw reactie voorzien van motivatie en 
c.v. zien wij graag uiterlijk 15 maart 
2015 tegemoet, onder vermelding 
van VR 08-15. Wij lezen in uw 

reactie graag hoeveel uur  per week 
u wilt werken. De 
sollicitatiegesprekken zijn gepland 
op dinsdag 24 maart. 
 
U kunt uw reactie sturen naar: 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 
t.a.v. mevrouw E. Karakurum, 
adviseur P&O, e-mail: 
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Verklaring omtrent gedrag: 

Verkrijgen van deze verklaring is 
voorwaarde voor aanstelling.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt afgewezen. 

Interne en externe vacature  
 

Daadkrachtig, betrouwbaar en alert 

 
In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van 
brandweer en ambulancezorg en de achttien gemeenten samen om grootschalige 
incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken.  
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit vijf sectoren: de regionale 
ambulancevoorziening, de brandweer, de gemeenschappelijke meldkamer,  
de geneeskundige hulpverleningsorganisatie en het veiligheidsbureau. De sectoren 
werken nauw samen met een groot aantal partners in veiligheid. Dit maakt de VRGZ  
tot een hecht samenwerkingsverband en een stevige veiligheidsorganisatie voor de  
ruim 530.000 inwoners van Gelderland-Zuid. 
 
De afdeling Financiën & Control werkt als ondersteunende afdeling voor de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en voor de GGD Gelderland-Zuid. Wij zijn op zoek  
naar kandidaten voor de functie van 
 
 

Beleidsmedewerker financiën 
 (24-36 uur) 

 
vacaturenummer VR 08-15 

 
De beleidsmedewerker financiën (vergelijkbaar met de functie van sectorcontroller) werkt  
onder het hoofd Financiën & Control. 
 
Uw hoofdtaken en verantwoordelijkheden: 

 U ontwikkelt financieel beleid, vertaalt dit in praktisch hanteerbare instrumenten en 
adviseert hierover aan sectorhoofden of afdelingsmanagers. 

 U stelt meerjarenramingen, begrotingen, jaarrekeningen, financierings- en 
liquiditeitsplannen op.  

 U ontwikkelt en stelt managementrapportages op. 

 U adviseert en ondersteunt het management op financieel, economisch en fiscaal 
terrein. 

 U ontwikkelt, beschrijft en actualiseert de administratieve organisatie, stelt interne 
controleplannen op en voert deze uit. 

 U treedt op als adviseur voor een of meerdere bedrijven of bedrijfsonderdelen en 
neemt een aantal bedrijfsoverstijgende taken op zich. 

 
Wij vragen van u: 

 een relevante hbo-opleiding, 

 ruime ervaring in een vergelijkbare functie, advisering, beleidsontwikkeling, 
boekhoudkundige kennis, 

 ervaring met financieel-administratieve systemen, Excel en Word. 
 

Wij verwachten dat u:  

 moeiteloos kunt schakelen tussen de verschillende doelgroepen waarvoor u gaat  
werken, 

 in staat bent  om eventuele ontbrekende specifieke kennis snel op te pakken, 

 er samen met collega’s voor zorgt dat doelstellingen worden bereikt, 

 in staat bent om zelfstandig te werken, 

 goed zicht heeft op de samenhang van de werkzaamheden en goed kunt plannen, 

 duidelijk en begrijpelijk kunt schrijven. 
 
Salaris en rechtspositie:  

 De salariëring bedraagt  (afhankelijk van leeftijd, opleiding en relevante 
werkervaring) min. € 2.586,- en max. € 3.935,- bij een volledig dienstverband van 36 

uur per week, volgens schaal 10 van de Salaristabel gemeenteambtenaren.  

 De rechtspositie AVRGZ (Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid) is van toepassing.  

 In eerste instantie een tijdelijk contract, waarna bij goed en volledig functioneren een 
vast dienstverband volgt. 

 Een assessment of competentietest kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
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