• Een plek in een gedreven
en enthousiast team, waar
samenwerking
vanzelfsprekend is;

Adviseur Financieel
Management
(HR21: Adviseur III)
28-36 uur per week, uren zijn bespreekbaar
Wij zoeken een enthousiaste financieel adviseur! Als
financieel adviseur weet jij als geen ander de interne klant
te voorzien van de juiste financiële informatie. Bovendien
draag jij graag bij aan de verdere ontwikkeling, vernieuwing
en professionalisering van het cluster. Ben jij de adviseur
die wij zoeken? Solliciteer dan direct!

Roermond is de stad van Ontmoeting, Verbinding en Samenwerking.
Een historische stad voor jong en oud, die zorgt voor elkaar, met een bloeiende
economie in Retail, Leisure en industrie, en samen werkt aan duurzame
ontwikkeling. Roermond is een compacte stad aan het water met eromheen
kernen in het groen. Roermond is een dynamische en afwisselende plek om te
werken en te wonen. Je gaat aan de slag in cluster Bedrijfsvoering, waar de
financiën van de gemeente worden bijgehouden en waar de bediening van de
interne klant centraal staat.

Het cluster Bedrijfsvoering bestaat uit Financiën, Inkoop, Juridische Zaken,
Personeel, Organisatie, Communicatie en Kabinet en Bestuur. Al deze disciplines
staan in hun eigen specialisatie aan de lat voor inhoudelijke en integrale
advisering en ondersteuning van het bestuur, organisatie en
(cluster)management op het gebied van bedrijfsvoering. Het cluster is dus gericht
op de interne klant en houdt zich bezig met zowel de totstandkoming van beleid
en advies als met uitvoerende taken.
Wij zijn nu op zoek naar een adviseur financieel management die zich bezig gaat
houden met de volgende taken:
- De advisering van het (cluster)management over financiële en
bedrijfseconomische vraagstukken;
- Het leveren van expertise op de gebieden van de financiële functie
(budgetcyclus, administratieve organisatie, e.d.);
- Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan een integrale advisering;
- Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de bedrijfsvoering, in het
bijzonder het instrumentarium m.b.t. de P&C cyclus (zowel beleids- als
beheersmatig).

• Een organisatie (en
cluster) in ontwikkeling
met ruimte voor en
behoefte aan jouw input;
• Een salaris van maximaal
€ 5169,- (schaal 11) bruto
per maand op basis van
een 36-urige werkweek
(peildatum 1/10/2020);
• Goede
arbeidsvoorwaarden o.a.
uitloopschalen, ICT
voorzieningen,
reiskostenvergoeding en
IKB. Ons IKB bedraagt
17,05% van je bruto
jaarsalaris en kun je
bijvoorbeeld inzetten voor
de inkoop van extra vrije
dagen.

• Minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Ervaring in een financiële adviesfunctie;
• Een proactieve houding en je bent gericht op ontwikkeling, verbeteringen en
efficiency. Je bent dus niet bang om je mening te geven en mee te denken in hoe
zaken beter kunnen;
• Een resultaatgerichte houding en een sterk gevoel voor samenwerking;
• Kennis van moderne werkmethoden (Scrum/Lean) is een pré.

Ga dan naar www.igom.nl en
solliciteer vóór 14 maart 2021.
Het kunnen overleggen van een
verklaring omtrent het gedrag
maakt deel uit van de
selectieprocedure (dit wordt verder
besproken in een eventueel
arbeidsvoorwaardengesprek).

Wil je nog verdere informatie over
deze functie, dan kun je contact
opnemen met:
Ard Brummans, Senior Financieel
Adviseur, 0475 – 359807.

