
 
 

 
 

  
 

Strategisch Financieel Adviseur 

- 32-36 uur, schaal 11 max € 4.859, - 

 

Voor Gemeente Zeist zijn wij op zoek naar een Strategisch Financieel Adviseur. 

 

ORGANISATIE: 

De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral 

zichzelf zijn. Ze werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De 

werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 

inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze 

cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend 

vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel 

op inspelen. Gemeente Zeist juicht het toe als je daaraan je eigen perspectief en waarde 

toevoegt en verwelkomt iedereen met de juiste ervaring en eigenschappen voor de functie. 

Waar je wieg ook heeft gestaan, wat ook je achtergrond, levensstijl of geloof is, als je je 

herkent in het profiel, solliciteer! In Zeist werk je vanuit je eigen verantwoordelijkheid en word 

je ondersteund door de organisatie, zodat je als mens en als professional blijft groeien. 

Gemeente Zeist is niet op zoek naar een perfecte medewerker, maar iemand die zijn 

kwaliteiten, rafelrandjes én zelfkennis wil inzetten om met humor en lef uitdagingen te lijf te 

gaan.  

 

FUNCTIE: 

Als strategisch financieel adviseur: 

 Ben je een expert in financiën (gemeentefinanciën is een pré); 

 Coördineer je een jaarrekening of een begroting; 

 Lever je een belangrijke bijdrage in grote projecten binnen de organisatie;  

 Denk je mee in strategische vraagstukken en lastige casussen kan je in de juiste 

(politieke) context plaatsen. Je geeft hier adviezen over of doet verbetervoorstellen. 

Daarbij zoek je de grenzen op van wat kan en mag; 

 Valt jouw waarheid niet alleen in cijfers te verwoorden, jij bent namelijk juist in staat 

om de analyse en het verhaal achter deze cijfers helder op tafel te krijgen; 

 Ben je een sparringpartner voor collega’s, managers en bestuurders. Je denkt 

vanuit mogelijkheden zonder dat je de financiële basis, uit het oog verliest;  



 
 

 
 

 Blijf je aangesloten op de behoefte van de samenleving, de Raad en de organisatie 

en is het daarom zaak de planning en controldocumenten en cyclus continu te 

blijven verbeteren.  

 
PROFIEL: 

 Een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau; 

 Kennis en ervaring op het gebied van overheidsfinanciën en de (bestuurlijke) 

processen is een pré, maar geen vereiste; 

 Je beschikt over een goed ontwikkelde politieke sensitiviteit; 

 Als Strategisch Financieel Adviseur overzie je op ieder moment wat er speelt en kijk 

je daarbij verder dan je eigen werk. Je bent sterk analytisch en sociaal zeer sterk;  

 Je weet goed mondeling en schriftelijk over je werk te communiceren en je weet je 

verhaal met overtuiging te brengen;  

 Je werkt nauwkeurig en vindt het leuk om samen met het team voor 

maximale resultaten te gaan;  

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

efficiency. Hiervoor kijk je niet alleen naar ervaringen “binnen” maar ook naar die 

van andere organisaties.   

 

AANBOD:  

 Een functie in schaal 11 (max. € 4.859,- bij een 36-urige werkweek). Daar bovenop 

ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 16,3% van je brutosalaris; 

 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-

1808 53 59 of mail kvaandrager@publicsearch.nl 
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