
 
 

 
 

Gemeente Assen – financieel adviseur   
 

(32-36 uur per week, max € 5.384,- bruto per maand) 

 

Voor de gemeente Assen zijn wij op zoek naar een proactieve en communicatieve financieel 

adviseur. 

 

ORGANISATIE 

De gemeente telt bijna 70.000 inwoners en is een onderdeel van het 

samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen en de Samenwerking Drentsche Aa. 

De uitvoering van de WMO en jeugdzorg, het bouwen van nieuwe wijken, het opknappen 

van oude buurten, het onderhoud van straten en groen, het zijn allemaal taken van de 

gemeentelijke organisatie. Maar ook voor een  bouwvergunning, een paspoort of 

verhuismelding moet u bij de gemeente zijn. Dagelijks zetten de ruim 600 medewerkers van 

de gemeentelijke organisatie zich graag in voor de stad en haar inwoners. 

 

De gemeente Assen is een flexibele en slagvaardige organisatie en weet om te gaan met 

de voortdurende veranderingen die op haar afkomen. In de organisatie pakken publieke 

ondernemers en vakmensen gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan. 

De gemeente Assen zet in op continu verbeteren, omdat organisatieontwikkeling nooit klaar 

is. Daarbij werken ze resultaatgericht, vanuit de leidende principes van de organisatie: 

 

• Focus 

• Samen 

• Continu verbeteren 
  

De werkomgeving in het stadhuis is een open en flexibele ruimte, waarin verschillende 

soorten werkplekken beschikbaar zijn. 

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 

Het team Financiën ondersteunt het bestuur en management met kaders en adviezen voor 

een doelmatige en doeltreffende inzet van mensen en middelen zodat zij hun ambities 

kunnen realiseren. Om integraal te adviseren werkt het team nauw samen met de collega’s 

van onder meer communicatie, , informatiemanagement, inkoop, juridische zaken, en P&O. 

 

Het team financiën bestaat uit 12 personen. Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek 

naar een financieel adviseur. 

 

FUNCTIE 

• Advisering aan voornamelijk bestuur, lijn- en programmamanagement en 

beleidsregisseurs veelal in complexe projecten/opdrachten; 

• Voert regie op de P&C cyclus; 

• Werkt mee aan het verder ontwikkelen en borgen van de P&C-cyclus. Ziet toe op 

tijdigheid, volledigheid en kwaliteit; 
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• Draagt bij aan het ontwikkelen en vereenvoudigen van de informatievoorziening te 
behoeve van de advisering;  

• Levert een bijdrage aan het ontwikkelen en realiseren van het verbeterplan 

financieel beheer;  

• Levert een stevige bijdrage aan het versterken van de rol van financieel 
adviseur/business controller. 

 

PROFIEL 

• HBO/ WO werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring op financieel economisch 

gebied. 

• Een professionele en ervaren adviseur met scherpe en overtuigende adviezen zowel 
mondeling als op schrift; 

• Vanzelfsprekend beschik je hiervoor over een stevige financiële achtergrond; 

• Je bent politiek en organisatorisch sensitief;  

• Je hebt oog voor concernbelangen en zet daar procesvaardigheden op in;  

• Je bent communicatief vaardig en kan omgaan met weerstand; 

• Je vindt het leuk om patronen in het team ter discussie te stellen; 

• Je ziet uitdaging in ogenschijnlijk lastige adviesprocessen waarbij je snel moet 

schakelen; 

• Je bent pro-actief, een procesdenker, die op een positieve manier aanwezig is in de 
organisatie. Bestuur, directie en managers ervaren je als een waarde toevoegende 

sparringpartner; 

• Gemeentelijke ervaring is een pré, maar geen vereiste. 
 

AANBOD 

De functie is gewaardeerd in salarisschaal 11A-12 (max. € 5.384 bruto per maand bij een 

36-urige werkweek). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Daarnaast 

biedt de gemeente Assen een Individueel Keuze Budget van 16,3% aan. 

 

INTERESSE EN PROCEDURE 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor de gemeente Assen. 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 

 


