
 
 

 
 

 

 

 

 

Provincie Utrecht – Senior Adviseur Financiën  

32-40 uur, schaal 12 max. €83.000 bruto per jaar  

 

Voor het domein Bedrijfsvoering (BDV), team Financiën (FIN) zijn wij op zoek naar een 

senior adviseur financiën. 

 

ORGANISATIE: 

 

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de 

oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of 

cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt 

om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne 

samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin de speerpunten. 

De nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine 

concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan de ontwikkeling van de medewerkers 

vormt de randvoorwaarde voor het succes. 

 

Domein Bedrijfsvoering - Team Financiën 

Het domein bedrijfsvoering zorgt voor de ondersteuning van de organisatie op alle 

bedrijfsvoering gebieden. Het team financiën, waarin jij gaat opereren is verantwoordelijk 

voor een gezond financieel huishouden. Om dit te bereiken voorziet zij bestuur en 

management van financiële kaderstelling en kwalitatief goede informatie onder andere via 

de planning- en control cyclus, voert zij de financiële administratie en biedt financial control 

en advies aan ten behoeve van de primaire- en concernopgaven.  

 

FUNCTIE EN WERKZAAMHEDEN: 

 

Als senior adviseur financiën ben je medeverantwoordelijk voor een efficiënte uitvoering van 

de planning en control cyclus bij de provincie Utrecht, met als producten de: 

 

 begroting 

 kadernota 

 najaarsnota 

 slotwijziging 

 jaarrekening 

 



 
 

 
 

Naast de coördinatie van P&C-producten lever je ook een bijdrage aan de kwaliteit en 

consistentie van de informatie in de P&C producten. Je adviseert management en bestuur 

tevens over financiële kaders en beleid van de provincie en helpt het financieel 

instrumentarium door te ontwikkelen, voor de financiële beheersing op concern- en 

domeinniveau. 

 

PROFIEL: 

 

• Wij verwachten een flexibele, kritische en dienstverlenende houding, met oog 

voor details en een grote resultaatgerichtheid; 

• Je kunt goed zelfstandig en binnen tijdsplanning werken en bent daarbij 

stressbestendig; 

• Je bent zeer samenwerkingsgericht en hebt affiniteit met projectmatig werken. 

Ervaring met het werken aan P&C-producten en financiële kennis; 

• Je bent een duidelijke senior, die het vakgebied beheerst en zeer goed kan 

communiceren met de lijnorganisatie en functionele aanwijzingen kan geven; 

• Je hebt een drang tot innovatie en bent  enthousiast om mee te werken aan een 

goed ingerichte financiële functie. 

 

Jij neemt mee: 

• Een opleiding op WO/HBO+ niveau; 

• Kennis van en ervaring in een financial control en advies functie, opgedaan 

binnen de lokale overheid, rijksoverheid of accountancy; 

• Ervaring op het gebied van adviseren op financiële thema’s en kaderstelling; 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

 

AANBOD: 

 

Een divers team met enthousiaste, hardwerkende collega’s én een rol met veel eigen 

verantwoordelijkheid! 

 

De provincie Utrecht stimuleert nieuwsgierigheid en leergierigheid. Ze geloven namelijk dat 

de ontwikkeling van hun medewerkers een randvoorwaarde is voor het succes. Daarom 

dagen ze je uit om je kennis te versterken en krijg je veel eigen verantwoordelijkheid. 

Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken, op een werkplek die 

op jou is ingericht. 

 

Daarnaast vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de 

kans om naar eigen vermogen te werken, flexibel op een werkplek die op jou is ingericht. 

De ontwikkeling van onze medewerkers is een voorwaarde voor ons succes. De grootte en 

diversiteit van onze organisatie bieden jou volop ontwikkelmogelijkheden.  

 

 Een salaris van maximaal € 5.652,35 bruto per maand (schaal 12); 

 Bovenop je salaris het Individuele Keuze Budget (o.a. vakantiegeld en 

eindejaarsuitkering) van 22.37% (je bepaalt zelf wanneer je dit laat uitbetalen!); 



 
 

 
 

 De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelbudget; 

 Uitdagend werk, leuke collega’s en een dynamische omgeving; 

 Plaats- en tijdonafhankelijk werken. 

 

 

INTERESSE EN PROCEDURE: 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor de Provincie Utrecht. Voor vragen over 

deze vacature of bij interesse, neem contact op met Marieke Oldeman via telefoonnummer 

06-25050390 of mail moldeman@publicsearch.nl of met Klaartje Vaandrager via 

telefoonnummer 06-18085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl 

 

 

mailto:moldeman@publicsearch.nl

