
 
 

 
 

 

GEMEENTE NOORD – HOLLAND – ADVISEUR MANAGEMENT ACCOUNTANT 
32-36 uur per week, schaal 13, max. € 5.837,- 
 
Voor een gemeente in Noord Holland zijn wij op zoek naar een adviseur management accounting.  
 
ORGANISATIE 
De afdeling Financiën voert de financiële administratie van de gemeente en adviseert rondom P&C 
producten zoals de begroting, bestuursrapportage en jaarrekening. De afdeling heeft een 
ontwikkelopgave waarbij de focus verlegd wordt van registreren naar ontsluiten en analyseren van 
informatie. We hebben extra kwaliteit nodig voor deze ontwikkeling en daarom zoeken we jou. 
Slagkracht, minder regels en veel ruimte en verantwoordelijkheid voor de medewerkers, dat is waar 
deze organisatie naar toe wil. In een dergelijke high trust organisatie balanceert de afdeling Financiën 
tussen de behoefte aan ruimte van de organisatie enerzijds en de strikte verantwoordingseisen van 
de externe accountant en omgeving anderzijds. De adviseur management accounting helpt de 
organisatie deze balans te vinden en vervult een sleutelrol in het verzamelen en ontsluiten van 
verantwoordings- en stuurinformatie via efficiënte en werkbare processen. 
 
FUNCTIE 
In samenwerking met de lijnafdelingen en controllers bouw je een state of the art systeem van 
managementinformatie waarbij je gebruik kan maken van de al aanwezige, hoogwaardige, ICT 
infrastructuur  
 

• Data-analyse staat nu nog in de kinderschoenen maar wordt met jouw inzet doorontwikkeld 
tot een onmisbare bron van hoogwaardige stuur – en verantwoordingsinformatie  

• Je neemt deel aan complexe multidisciplinaire projecten die het financiële vakgebied 
overstijgen. Bij projecten is inbreng van jouw expertise als RA bijzonder welkom  

• Je signaleert en adviseert het management over financiële ontwikkelingen, geeft voorlichting 
over nieuwe ontwikkelingen op het financiële beheersgebied en levert daarmee actieve 
bijdragen aan beleidsontwikkeling met betrekking tot de financiële functie  

• Je bewaakt de kwaliteit van planning en control producten als begroting, bestuursrapportage 
en jaarrekening en vervult een sleutelrol in het (door)ontwikkelen van de planning en control 
instrumenten 

 
PROFIEL 

• Je bent registeraccountant in business en hebt werkervaring op het gebi ed van management 
accounting  

• Frisse ideeën (werkervaring vanuit het bedrijfsleven is een pre)  
• Je kunt systematisch en abstract denken en analyseren en vertaalt dit naar de praktijk; je 

begrijpt cijfers en kunt van daaruit bestuurlijk redeneren en argumenteren  
• Je schakelt snel en gemakkelijk tussen analyse, advisering en implementatie  
• Je bent een stabiele factor die in staat is de collega’s mee te nemen in ontwikkelingen; een 

energieke persoonlijkheid die uitstekend kan samenwerken en delegeren. Je bent 
omgevingsbewust, klantgericht, analytisch en besluitvaardig.  

• Je hebt gevoel voor publieke waarden en de afwegingen die daar een rol spelen.   



 
 

 
 

 
AANBOD 
Een veelzijdige baan in een stad waar creativiteit en innovatie worden aangemoedigd en waar 
maatschappelijk bewuste mensen met ambitie en talenten mee willen bouwen aan onze organisatie 
De professional die onze verwachtingen waarmaakt heeft goede carrièreperspectieven. Het salaris is 
afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.837,- (schaal 13) bruto per maand bij 
een 36-urige werkweek (exclusief 16,3% Individueel Keuze Budget ). Een goed pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, een laptop en een telefoon. Je kunt vakantiedagen 
kopen of verkopen. Er wordt volop ingezet op de ontwikkeling van de individuele medewerker 
binnen ons Talent- en Ontwikkelprogramma.  
 
 
INTERESSE EN PROCEDURE 
Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via 
telefoonnummer:  
06-1808 53 59 of mail kvaandrager@connectprofessionals.nl. 


