
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) zorgt voor een veilige leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en 
verblijft in Gelderland-Zuid. Onze ambitie is het leveren van uitstekende diensten om deze (sociale) veiligheid te kunnen 
waarborgen en burgers te beschermen. Je kent ons van ambulance- en brandweerzorg maar dat niet alleen. We brengen 
risico’s in kaart en bereiden ons daarmee voor op mogelijke rampen en crises. We staan middenin in de samenleving, 
treden verbindend op en zijn er voor iedereen, dus ook voor jou!  
 
De VRGZ bestaat uit verschillende sectoren, waaronder Bedrijfsvoering. Deze sector bestaat uit de afdelingen Financiën 
& Inkoop, Vastgoed & Facility Management, HRM en Informatievoorziening. Bedrijfsvoering ondersteunt de primaire 
processen van zowel de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid als de GGD Gelderland-Zuid. Deze sector is continu in 
beweging: een belangrijke focus ligt op samenhang tussen de afdelingen onderling en verbinding met de overige sectoren 
van de VRGZ en GGD Gelderland-Zuid. 
 
 

Ben jij hét verbindende en communicatieve 
 

Financieel talent 
32 - 36 uur per week 

 
en krijg je energie van complexe vraagstukken? 

 
 
Herken jij jezelf meteen in deze drie punten? 
 
1. Je houdt van afwisseling en wilt een bijdrage leveren aan de dynamische wereld van crisisbeheersing, brandweer, 

ambulancezorg en bedrijfsvoering. 
2. Je hebt een hands-on mentaliteit en ervaart diversiteit in een takenpakket als een uitdaging. 
3. Je bent een onafhankelijk adviseur en geboren meedenker op tactisch niveau. 
 
Lees dan vooral verder want dan hebben wij de perfecte baan voor jou! 
 

Wie zijn wij? 
 

Als onze nieuwe financieel adviseur word je onderdeel van de afdeling Financiën & Inkoop. Dit hechte team bestaat uit 20 
collega’s. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de VRGZ en de GGD, verzorgen de gehele Planning & 
Controlcyclus en zijn vertegenwoordigd in diverse projecten. We adviseren en ondersteunen over brede bedrijfsvoering, 
de ontwikkeling en de uitvoering van beleid en verantwoording hierover. 
 
Bij ons wacht jou een warm welkom, waarbij je vanaf het begin een grote vrijheid in je werk krijgt. Natuurlijk zorgen we 
ervoor dat je goed wordt ingewerkt en een ‘zachte landing’ maakt. Ook daarna sta je in jouw werk niet alleen, want je 
werkt nauw samen met de andere financieel adviseurs. 

 

Wat ga je doen? 
 

Jij wordt straks het eerste aanspreekpunt voor de afdeling Crisisbeheersing. Het is een afdeling in ontwikkeling die zich 
kenmerkt door bevlogen collega’s met een passie voor hun werk. Het is fijn als jij dat ook bent. Je krijgt veel ruimte voor 
het nemen van verantwoordelijkheid en voor ontwikkeling, zowel persoonlijk als in het werk. 

 
▪ Je hebt een gevarieerd takenpakket met afdelingsbrede projecten op het gebied van: financieel-technische aspecten, 

informatievoorziening, optimalisering van werkprocessen en control. 

▪ Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de P&C-cyclus (begroting, jaarrekening 

en tussentijdse rapportages).  

▪ Je adviseert gevraagd en ongevraagd het management en directie. Je bent in staat hen goed mee te nemen in het 

verhaal achter de cijfers. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Je denkt mee over diverse vraagstukken in de organisatie op verschillende niveaus. 

▪ Je voert organisatiebrede analyses en controles uit. Je stelt managementrapportages op en waar nodig stuur je tijdig 

bij. 

▪ Je denkt mee met projecten binnen de organisatie. Je bent daarbij op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en 

helpt de afdelingen de impact hiervan te vertalen naar mogelijkheden en consequenties. 

▪ Je draagt bij aan de verbinding, samenwerking en afstemming tussen de verschillende afdelingen. 

▪ Je werkt in een team van adviseurs en zorgt samen voor goede onderlinge afstemming en samenwerking. 

 

Kortom, een bijzonder afwisselende baan, geen dag is hetzelfde! 
 
 

Wie ben jij? 
 
Het financiële talent dat wij zoeken is proactief en een kritische sparringpartner. Je bent organisatiesensitief, sterk in  
mondelinge en schriftelijke communicatie en maakt gemakkelijk verbinding.  
 
En verder: 
▪ ben je in staat het overzicht te behouden; 

▪ ben je een doorzetter en een teamplayer; 

▪ heb je minimaal een hbo-opleiding in financiële richting;  

▪ ben je sterk in plannen en organiseren;  

▪ heb je overtuigingskracht en communiceer je zowel mondeling als schriftelijk helder;  

▪ handel je vanuit onze drie kernwaarden: vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap. 

 
 
Wat bieden we jou? 
 
Je krijgt een salaris van maximaal  
€ 4.671,- bij een aanstelling van  
36 uur volgens schaal 10 van de 
Salaristabel gemeenteambtenaren en de 
HR21 functie Adviseur IV. 
 
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
zoals een individueel keuzebudget van 
circa 17% van je bruto jaarloon dat je 
kunt inzetten voor o.a. verlof.  
 
Een tijdelijke aanstelling van een jaar,  
bij goed functioneren wordt dit omgezet 
naar een vast dienstverband. 

 

 
Bijzonderheden 
 
Dit is een externe vacature. 
 
Wij bieden veel vrijheid om jouw werk zelf 
te organiseren, waar en wanneer jij wilt. De 
meeste collega’s vind je in Nijmegen 
 
We zijn trots op onze crisisorganisatie en 
dragen daar vanuit alle afdelingen aan bij. 
Ook jij kunt een leuke rol vervullen. 
 
Bij aanstelling vragen we je een Verklaring 
Omtrent Gedrag aan te leveren. 
 

 

 
Nieuwsgierig? 
 
Rob de Haan, afdelingsmanager Financiën & 
Inkoop, beantwoordt met plezier jouw vragen.  
Bel hem gerust op 06 155 965 05. 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv  
graag uiterlijk 8 januari 2023 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl 
 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 82-22 en je naam 
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