
 
 

 
 

 
 

Teamcontroller/ Financieel Adviseur 

(24-36 uur per week, schaal 10A, max. € 4.541,-  ) 

 

Voor de Gemeente De Bilt zoeken wij een Teamcontroller/Financieel Adviseur, een nieuwe 

rol binnen deze organisatie.  

 

GEMEENTE: 

 

De huidige gemeente De Bilt is op 1 januari 2001 ontstaan uit een samenvoeging van de 

gemeente De Bilt (De Bilt en Bilthoven) en de voormalige gemeente Maartensdijk 

(Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading en Groenekan). De gemeente De Bilt telt op 

dit moment ruim 42.000 inwoners.  

 

ORGANISATIE: 

 

De gemeente De Bilt is in beweging. In de achterliggende periode hebben ze een 

organisatie-ontwikkeltraject doorlopen met als resultaat een nieuwe organisatiestructuur.  

 

Vanaf 2018 is de gemeente met de vernieuwde organisatie gestart. Ze willen een 

doorontwikkeling maken van financial control naar business control. De teamcontroller zal 

hier voor zijn eigen aandachtsgebied een belangrijke rol in spelen. We zoeken iemand die 

vooruit stuurt, kijkt wat het team nodig heeft en financieel bewustzijn creëert. Binnen het zelf 

organiserende team grijpt hij/zij in waar nodig en legt vervolgens de verantwoordelijkheid 

terug bij de afdeling.  

 

De vernieuwde organisatie bestaat uit de eenheden Inwonerplein, Centrale Ondersteuning 

en Gebieden. De eenheid gebieden wordt onderverdeeld in o.a. drie gebiedsteams, De Bilt, 

Bilthoven en Groene Kernen en het team Sociaal Domein.  

 

FUNCTIE EN WERKZAAMHEDEN: 

 

 In de rol van teamcontroller, ondersteun je collega’s, management en bestuur bij 

financieel-economische vraagstukken.  

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers binnen jouw team en 

monitort de uitgaven en inzet van capaciteit.  

 Ook adviseer je ten aanzien van procesmanagement, zodat je weet dat de interne 

beheersing binnen het proces correct en juist handelen borgt.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bilt_(dorp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilthoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maartensdijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westbroek_(Utrecht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandsche_Rading
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenekan


 
 

 
 

 Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor de collega’s van financieel beleid in 

team Advies.  

 Je bent mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van Planning &Control 

producten, daarbij vervul je voor jouw team een trekkersrol.  

 Risicobeheersing en kwaliteitsbewaking zijn voor jou bekende thema’s.  

 Je hebt een hands-on mentaliteit en je bent niet vies van financieel-technische 

werkzaamheden.  

 

PROFIEL: 

 

 Je hebt een HBO/WO werk- en denk niveau; 

 Ervaring op het gebied van gemeentelijke financiën is geen vereiste, maar een pré; 

 Ervaring in een adviseursrol is een pré; 

 Je beschikt over een goed ontwikkelde politieke sensitiviteit; 

 Je bent adviesvaardig, evenwichtig, accuraat, enthousiast, flexibel, dienstverlenend 

ingesteld, klantvriendelijk, collegiaal, zelfstandig en stressbestendig; 

 Je bent een verbinder en vertrouwt op de kracht van samenwerking; 

 Je initieert en denkt mee over verbetervoorstellen op het gebied van kwaliteit of 

efficiency. 

 

AANBOD: 

 

 Een functie in schaal 10A (max. € 4.541,- bij een 36-urige werkweek). Daar bovenop 

ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris; 

 Deze rol is ook parttime te vervullen; 

 De mogelijkheid om werk en privé goed op elkaar af te stemmen; 

 Talloze regelingen om je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.  

 

 

INTERESSE EN PROCEDURE: 

 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor deze functie. Voor vragen over deze 

vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer: 06-

18085359/ 035-6210258 of mail kvaandrager@publicsearch.nl of met Linda de Ruiter via 

telefoonnummer: 06-57996766 / 035-6210258 of mail lderuiter@publicsearch.nl. 

mailto:kvaandrager@publicsearch.nl
mailto:lderuiter@publicsearch.nl

