Financieel Adviseur
- 28-36 uur, schaal 10 – 11A max € 5.188 Voor de gemeente Zoeterwoude zijn wij op zoek naar een financieel adviseur. Voor deze
functie kom je in loondienst bij het Servicepunt71, een shared serviceorganisatie die de
bedrijfsvoering verzorgt voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude
en het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.
ORGANISATIE:

Gemeente Zoeterwoude
Zoeterwoude is een groene, weidse, maar bovenal ondernemende gemeente. Een kleine
enthousiaste ambtelijke organisatie heeft de zorg voor een prettige leefomgeving en een
gunstig ondernemersklimaat. Door de beperkte omvang van de organisatie hebben de
medewerkers veel vrijheid maar ook verantwoordelijkheid. Wij kennen elkaar en zijn bereid
voor elkaar in te springen. Het is daarom prettig werken bij de gemeente Zoeterwoude.

Servicepunt71
Servicepunt71 is een shared serviceorganisatie die de bedrijfsvoering verzorgt voor de
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en het samenwerkingsorgaan
Holland Rijnland. Door onze krachten te bundelen dragen we bij aan betere dienstverlening
aan burgers, bedrijven en instellingen. Wij leveren diensten op de volgende terreinen: ICT,
Inkoop, Financiën, HRM, Juridische Zaken en Facilitaire Zaken. Daarnaast verzorgt onze
stafeenheid de interne bedrijfsvoering en control. Er werken ongeveer 300 medewerkers bij
Servicepunt71.
FUNCTIE:
 Je adviseert managers, beleidsmedewerkers en projectleiders over financieel
economische aspecten van hun vakgebied, van bestuursvoorstellen tot het opstellen
en uitvoeren van de begroting.
 Je ondersteunt, helpt of ontzorgt de budgethouders in de planning & control cyclus
(perspectiefnota, begroting, bestuursrapportage en jaarrekening).
 Je helpt om de verbinding en samenwerking in de financiële keten te versterken;




Je denkt en werkt mee aan het vereenvoudigen en vernieuwen van onze wijze van
werken, zowel sociaal als technisch.
De aard, de complexiteit van het werk, de mate van bestuurlijke aandacht en je
ervaring zijn belangrijke criteria voor je inschaling.

PROFIEL:
 Een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau en minimaal 3 jaar ervaring op het
(financieel) adviesvlak. Kennis van gemeentelijke financiën is een groot voordeel; als
je daar niet over beschikt ben je een snelle leerling!
 Je bent een proactieve collega die van nature de financiële discipline in het bredere
kader van de bedrijfsvoering plaatst en in de beleidsinhoud van (onderdelen van) de
partnerorganisatie.
 Je gaat gemakkelijk contacten aan; de dialoog met collega’s staat bij jou voorop.
 Je weet de weg in (financiële) systemen en je kunt vooral ook een helder en beknopt
advies op papier zetten.
 Je hebt een scherp oog voor mogelijke verbeteringen in het werk en gaat voorop om
die gestalte te geven.
 Je beschikt over een goed ontwikkelde politieke sensitiviteit.
AANBOD:
 Een functie in schaal 10 (max. € 4.225,- bij een 36-urige werkweek) tot en met
schaal 11A (max. € 5.188,- bij een 36-urige werkweek), afhankelijk van je kennis en
ervaring.
 Een kans om veel verantwoordelijkheid te krijgen binnen een kleine organisatie met
een breed en uitdagend takenpakket.
 De gelegenheid om te sparren met financieel adviseurs van het Servicepunt71 waar
je formeel in loondienst komt.
 Een klantgerichte en op resultaat gerichte, informele werksfeer.
 De mogelijkheid om werk en privé goed op elkaar af te stemmen.
 Je zit bij ons aan het stuur van je eigen ontwikkeling. Hou je van workshops en korte
cursussen? Dan kan je kiezen uit een breed aanbod van de “Academie71” van het
Servicepunt71.
 Een professionele werkomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
 De rechtspositie van de sector gemeenten, zoals vastgelegd in de Cao voor
gemeenteambtenaren, de CAR/UWO.
 Je krijgt naast je salaris ook nog een vrij besteedbaar budget bij ons, een
Individueel Keuze Budget (IKB). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en
zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en
persoonlijke wensen.
INTERESSE EN PROCEDURE:
Public Search verzorgt de werving en selectie voor de gemeente Zoeterwoude. Voor vragen
over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via
telefoonnummer: 06-1808 53 59 of mail kvaandrager@publicsearch.nl

