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.
Het team F&C advies en beleid is onderdeel van de afdeling Finance & Control (F&C) en ondersteunt zowel
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid als GGD Gelderland-Zuid. Het team bestaat uit adviseurs F&C en een senior adviseur
F&C. Het betreft een groep zelfstandig werkende professionals die hun eigen verantwoordelijkheden kennen en nemen en
daarbij prettig samenwerken.

Ben jij een F&C professional die verbindt en onafhankelijk adviseert?
Kom dan het team F&C advies en beleid versterken in de functie van

Adviseur Finance & Control
HR21-functie: Adviseur IV

36 uur per week
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je voert de P&C-cyclus uit en brengt financieel advies uit aan de directie en het management.
Je hebt een gevarieerd en uitdagend takenpakket met afdelingsbrede projecten op het gebied van: financieel-technische
aspecten, informatievoorziening, optimalisering van werkprocessen, fiscaliteiten en control.
Je adviseert in een zo vroeg mogelijk stadium en draagt zo bij aan het functioneren van GGD en VRGZ.
Je voegt waarde toe met jouw adviezen die gebaseerd zijn op degelijke en voor het management toegankelijke informatie
en op out-of-the box-inzichten.
Je schakelt moeiteloos tussen de rollen van generalist en specialist en je denkt mee als businesspartner op tactisch en
operationeel niveau. Je hebt daarbij een moderne blik op advies over scenario’s en alternatieven.
Wat breng je mee?

•
•
•
•
•
•

Je hebt een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau afgerond, aangevuld met vakopleidingen.
Je hebt bij voorkeur 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
Je bent een energieke, onafhankelijke, sterke persoonlijkheid, communicatief vaardig en in staat hoofd- en bijzaken te
scheiden.
Je beweegt je makkelijk binnen ons team en de organisatie, 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.
Je handelt vanuit onze drie kernwaarden: vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap.

Wat bieden we jou?

Bijzonderheden

Nieuwsgierig?

Een salaris van maximaal € 4.494,volgens schaal 10 van de Salaristabel
gemeenteambtenaren, bij een aanstelling
van 36 uur.

De standplaats is Nijmegen.

Neem gerust contact op met
Rob de Haan, afdelingsmanager F&C
06 155 965 05

De rechtspositie is gebaseerd op de
Arbeidsvoorwaardenregeling-VRGZ.

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

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals
een individueel keuzebudget van circa
17% van je bruto jaarloon dat je kunt
inzetten voor o.a. verlof, geld of studie.
In eerste instantie krijg je een contract van
een jaar. Als je goed functioneert, volgt in
beginsel een vast dienstverband.

Je bent bereid een taak of rol in de
crisisorganisatie te vervullen.

Geïnteresseerd?
We ontvangen je motivatie en cv
graag uiterlijk 22 november 2020
Mail je reactie naar
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeld in de onderwerpregel
VR 35-20 en je naam

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

