
 
 

 
 

Gemeente Noord Holland 

Financieel Specialist – schaal 11, max. €4.740 
 

(0,8 - 1 fte) 

 

DE AFDELING 

 

Het team Accounting maakt onderdeel uit van de afdeling Accounting & Inkoop. Deze 

afdeling valt onder het domein Bedrijfsvoering. Het domein ondersteunt de primaire 

processen van de gemeente. 

  

Als afdeling staan ze voor een uitdagende opdracht om hun klanten nog beter van dienst te 

zijn in de toekomst en om de processen zo te verbeteren dat er effectiever en efficiënter 

wordt gewerkt. 

Het doel is de verantwoordelijke managers van de gemeente op een gelijkwaardig niveau te 

adviseren vanuit de vak inhoud, zodat zij kunnen sturen op hun inzet van mensen en 

middelen. De opgaven voor de afdeling zijn het professionaliseren van de bedrijfsvoering, 

transitie naar procesgericht werken en het koppelen van basisadministraties aan digitale 

rapportages voor de gebruikers. Resultaatgericht handelen, pro-activiteit en flexibiliteit 

staan hierbij te allen tijde centraal. 

 

DE FUNCTIE 

Als Financieel Specialist vervul je een expert rol binnen de afdeling Accounting & Inkoop. 

Je coördineert Planning & Control documenten en stelt zelfstandig onderdelen daarvan op. 

Je adviseert over en stuurt op de complexe externe en interne financiële 

verslagleggingsvoorschriften. Je bent vakinhoudelijk klankbord voor medewerkers binnen 

het team, het management van de afdeling en de sector Control. Je bent in staat op 

constructieve wijze te enthousiasmeren, waar nodig tegengas te geven en mogelijke 

weerstanden weg te nemen. 

  

Als Financieel Specialist houd je je samen met drie collega’s bezig met diverse 

werkzaamheden rondom de verschillende Planning & Control-producten, van kadernota tot 

en met jaarrekening, alsmede het verbeterprogramma financiën. De kern van deze functie 

kent een grote ontwikkelcomponent. 

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden als Financieel Specialist: 

 

• Coördineer, beoordeel en stel je mede op;   

• Stuur je op de kwaliteit van onder andere de Planning & Control-producten, de 
tariefberekening belasting en heffingen, SiSa en andere inkomende subsidies, data-

analyse, doorontwikkeling van de financiële informatievoorziening, forecast 



 
 

 
 

personeelslasten, investeringsplanningen (LIAS), etc.; 

• Stem je af met de control-organisatie; 

• Ben je verantwoordelijk voor de bijbehorende dossiervorming conform de in- en 

externe kwaliteitseisen; 

• Participeer je in project- of werkgroepen als inhoudelijk expert, projectleider of 
voorzitter; 

• Signaleer je en implementeert wijzigingen in financiële wet- en regelgeving en ziet 

toe op naleving daarvan binnen de organisatie; 

• Lever je een bijdrage aan de ontwikkeling binnen het vakgebied (tactisch en 
strategisch); 

• Adviseer je gevraagd en ongevraagd over complexe financiële vraagstukken. 
 

 

FUNCTIE-EISEN 

• Je hebt minimaal 5 jaar relevante financiële werkervaring; 

• Je hebt aantoonbare ervaring met het zelfstandig coördineren van Planning & 
Control-producten (bij voorkeur bij een gemeente); 

• Je hebt een afgeronde WO-opleiding (bij voorkeur financieel-economisch), 

aangevuld met relevante vakopleiding(en); 

• Je hebt diepgaande kennis van externe verslaggeving en het BBV; 

• Je hebt inzicht in complexe financiële- en bedrijfsadministratieve werkprocessen en 

bent sterk in analyseren; 

• Je hebt ervaring en kunde in het adviseren en communiceren op verschillende 
niveaus binnen een complexe omgeving; 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met de scrummethodiek; 

• Je bent deskundig, je blijft pro actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen 
binnen je vakgebied en stelt jezelf op als expert en eigenaar van jouw takenpakket 

met de bijbehorende hands-on mentaliteit; 

• Je bent communicatief sterk, je staat absoluut stevig in je schoenen en bent in staat 
om op een prettige manier de belangen van de afdeling en de organisatie te 

behartigen, zonder je doelstellingen en de beoogde resultaten uit het oog te 

verliezen; 

• Je bent een regisseur die mensen en/of groepen inspireert tot duurzame 

samenwerking en tot resultaat brengt. 

 

SALARIS 

Het salaris voor de functie ligt tussen € 3.266,- en € 4.740,- (schaal 11 o.b.v. 36 uur). 

Inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring, inschaling in een aanloopschaal is 

mogelijk. Naast het salaris, zijn er diverse interessante arbeidsvoorwaarden, zoals 36-urige 

werkweek, flexibiliteit in arbeidstijden en een uitstekende pensioenvoorziening. Daarnaast 

ontvang je elke maand een Individueel Keuze Budget om naar eigen inzicht te besteden, 

bijvoorbeeld aan extra vakantiedagen. 

 



 
 

 
 

INTERESSE 

Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Klaartje 

Vaandrager 035-6210258/ 06-18085359 of per mail kvaandrager@publicsearch.nl. 
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