Vacature
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW) is de organisatie
van, voor en door onze deelnemers: 29
Limburgse gemeenten en het Waterschap
Limburg. BsGW werkt aan een proactieve,
betrouwbare en professionele organisatie.
Jij kunt hieraan bijdragen en deze visie
doorontwikkelen.
BsGW werkt hybride. Naast je door ons
gefaciliteerde thuis-werkplek, heb je ook een
flexibele werkplek op ons kantoor in
Roermond op nog geen steenworp afstand
van een natuurlijke omgeving, waar je een
wandeling kunt maken tijdens je pauze.

Is deze functie je op het lijf
geschreven?
Ben jij die gedreven financial controller die
wij nodig hebben? Wacht dan niet en stuur
een motivatie en je CV uiterlijk 25 juni naar
hrm@bsgw.nl

Meer informatie?
Denk je aan dit profiel te voldoen, maar wil
je ons nog vragen stellen over deze
uitdagende baan? Luc de Pauw
(afdelingshoofd Bedrijfsvoering & IPA, tel
06-83595929) beantwoordt ze graag!
Deze vacature hebben wij in eigen beheer en
wordt gelijktijdig intern en extern
opengesteld. Op acquisitie wordt niet
ingegaan.

BsGW en haar partners willen een diverse en
inclusieve organisatie zijn. Daarom bieden
wij ruimte aan iedereen en zetten wij de
diversiteit van onze collega’s in om de beste
resultaten te behalen voor onze organisatie
en de ruim 1.000.000 inwoners van onze
schitterende provincie. Talent als basis,
diversiteit als kracht. Vanuit deze visie staan
al onze vacatures open voor iedereen.

Financial controller

(0,8 tot 1,0 fte)

Ben jij enthousiast, gedreven, precies, proactief, collegiaal en
financieel sterk onderlegd?
Dan is dit je kans!

Een droombaan als
•
•
•
•
•

Je het niet erg vindt als je werkdag toch weer net even wat anders verloopt dan
gedacht;
Je het beste presteert in de afwisseling van verschillende taken en rollen en
daarin zelf de prioriteiten weet te bewaken;
Je financieel niet alleen gelijk hebt maar het ook krijgt;
Je graag samenwerkt om resultaat te bereiken en nieuwe dingen wilt
ontwikkelen;
Je van een veranderende omgeving houdt en daar actief onderdeel van uit wilt
maken.

Een nachtmerrie als
• Je van voorspelbaar, orde, rust en regelmaat houdt;
• Je alleen oog hebt voor de vraag waarom iets niet kan;
• Je een politieke omgeving helemaal niets vindt;
• Je geen ontwikkeling wilt doormaken.
Wat ga je doen?
Als professional ben je verantwoordelijk voor het opzetten, bewaken en inzichtelijk
houden van de interne financiële beheersing van de organisatie en zet je binnen het
kleine team vakinhoudelijk de lijnen uit. Je draagt op een proactieve wijze bij aan de
continue doorontwikkeling van de organisatie. Je organiseert mede de plannings- en
besluitvormingsprocessen en bent (mede-)verantwoordelijk voor het opstellen van de
jaarrekening, managementrapportages en financiële (advies)rapportages. Daarnaast
fungeer je als sparringpartner van de business controller.
Wat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bieden we je?
Een leuke, afwisselende baan binnen een leuk team;
Een dynamische, maar soms ook complexe werkomgeving;
De mogelijkheid om je werktijd in belangrijke mate zelf in te delen;
De mogelijkheid om van thuis-uit te werken;
Een laptop en een iPhone;
BsGW hecht sterk aan persoonlijke groei en biedt daarvoor tal van
mogelijkheden;
Een salaris dat afhankelijk is van opleiding en ervaring (indicatie salarisschaal
11 cao werken voor waterschappen) bij een 36-urige werkweek;
Een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer;
Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 21% van je bruto salaris waarmee jij
keuzes maakt die bij jou passen, bijvoorbeeld voor extra verlof, voor een
nieuwe fiets of gewoon als een extra financiële beloning;
Een pensioenopbouw bij het ABP;
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na een arbeidsovereenkomst
voor een bepaalde tijd van maximaal 1 jaar.

Wat breng jij mee:
•
Brede kennis en inzicht ten aanzien van control, AO/IC, financiële
verslaglegging, (overheids)financiën en financiële wet- en regelgeving;
•
Inzicht in de bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen binnen
de organisatie;
•
Inzicht in de bedrijfsvoeringsprocessen en de begrotings- en beleidscyclus;
•
Vaardigheid in het analyseren en interpreteren van gegevens;
•
Vaardigheid in het opstellen van gedragen rapportages en adviezen;
•
Vaardigheid in het ontwikkelen van een beleidsvisie en het opstellen van
beleidsnota’s;
•
Kennis en inzicht in administratieve en financiële heffingenprocessen en hun
samenhang is een pré;
•
Minimaal HBO denk- en werkniveau.

