
 
 

 
 

Gemeente Noord Holland 

Specialist Planning & Control – schaal 12, max. €5.384 
 

(0,8 - 1 fte) 

 

DE AFDELING 

 

Met ongeveer 1200 medewerkers heeft de gemeente de omvang van een groot stedelijke 

gemeente, een kwalitatief hoogwaardige dienstverlenging en heb je tevens een grote 

integrale verantwoordelijkheid. De ambities en vraagstukken van de gemeente zijn groot en 

de middelen zijn beperkt, dat betekent dat ze creatief en innovatief moeten zijn.   

Dat bereiken ze door verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. Hierdoor lever je 

als individuele medewerker al snel een zichtbare toegevoegde waarde aan de stad, haar 

inwoners of de organisatie. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen 

waar zij trots op zijn. 

 

 

DE FUNCTIE 

Als Specialist Planning en Control vervul je een expert rol binnen de afdeling Accounting & 

Inkoop. Je coördineert het financiële deel van de jaarrekening en de begroting. 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 Specialist Planning en Control houd je je bezig met diverse werkzaamheden rondom de 

jaarrekening en begroting. De kern van deze functie is de coördinatie van de 

totstandkoming van financiële cijfers in de jaarrekening en de begroting. 

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden als Specialist Planning & Control: 

 

• Beoordeel en stuur je op de kwaliteit van de aangeleverde onderdelen; 

• Stem je af met de afdelingen Business control, Kaderstelling & Regie en Audit en in 
samenspraak ook met de extern accountant; 

• Stel je toelichtingen op t.b.v. de balans en bijlagen; 

• Ben je verantwoordelijk voor de 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 een afgeronde relevante WO-opleiding (bij voorkeur bedrijfseconomie of 
accountancy), aangevuld met relevante vakopleiding(en); 

• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soort gelijke rol; 

• Je hebt relevante en aantoonbare ervaring met het zelfstandig coördineren van 
jaarrekeningen en begrotingen (bij voorkeur bij een gemeente); 

• 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 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 € 3.923,- en € 5.384,- (schaal 12 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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