
 
 

 
 

Gemeente Noord Holland 

Financieel Adviseur – schaal 11, max. €4.740 
 

(0,8 - 1 fte) 

 

DE AFDELING 

 

Het team Financieel Advies is onderdeel van de afdeling Accounting & Inkoop. Deze 

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

processen van de gemeente. 

Ze staan voor de uitdagende opdracht om hun klanten in de toekomst nog beter van dienst 

te zijn en om bestaande processen zo te verbeteren, dat er nog effectiever en efficiënter 

wordt gewerkt. 

Het doel is om de managers op een gelijkwaardig niveau te adviseren, vanuit de vakinhoud, 

zodat zij goed kunnen sturen op de inzet van mensen en middelen. De opgaven voor de 

afdeling zijn het professionaliseren van de bedrijfsvoering, transitie naar procesgericht 

werken en het op orde brengen en aan laten sluiten van basisadministraties voor 

rapportages aan de gebruikers. In de rol van Financieel Adviseur staat resultaatgericht 

handelen, pro-activiteit en flexibiliteit te allen tijde centraal. 

 

DE FUNCTIE 

Als Financieel Adviseur help je budgethouders te sturen op inzet van mensen en middelen, 

om daarmee gemeentelijke doelstellingen te realiseren. Je doet dit door ze te ondersteunen 

bij het opzetten en analyseren van financiële gegevens en informatie. Daarnaast adviseer je 

budgethouders over het financieel beheer van de gemeente en complexe financiële 

verslagleggingsvoorschriften,  zodat er op de juiste manier verantwoording over de 

realisatie afgelegd kan worden. Verder ben je de verbindende schakel, richting de 

financiële processen van de afdeling Accounting & Inkoop, voor het organisatieonderdeel 

dat je ondersteunt.  

Jouw taken en verantwoordelijkheden als Financieel Adviseur: 

 

• Je ondersteunt en adviseert budgethouders bij de uitvoering van de ambtelijke P&C 

cyclus en het financieel beheerproces (inclusief begrotingswijzigingen in LIAS); 

• Je adviseert proactief over de financieel administratieve impact bij de 
totstandkoming van beleid; 

• Je beoordeelt en adviseert over de impact van financiële wet- en regelgeving op 



 
 

 
 

ondersteunende processen en ziet toe op de naleving van in- en externe financiële 

regels; 

• Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, over de werking van de ondersteunende 
processen en de inrichting van het rekeningschema, zodat de budgethouder 

zelfstandig kan sturen op de realisatie van de begroting; 

• Je beheert een aantal balans- en/of exploitatieonderdelen (reserves, voorzieningen, 

kostenverdeling, indexatie, inkomende en uitgaande subsidies, etc.); 

• Je bewaakt de integriteit en kwaliteit van het rekeningschema; 

• Je verwerkt investeringen en voert activabeheer; 

• Je draagt gemeente breed bij aan beleidsformulering binnen het financiële en 
administratieve werkgebied; 

• Je adviseert over effectiviteit en efficiency binnen het financiële proces, in 
aansluiting op de behoefte van de budgethouders; 

• Je participeert in project- of werkgroepen als inhoudelijk expert, projectleider of 

voorzitter; 

 

FUNCTIE-EISEN 

• Je hebt minimaal een relevante en afgeronde HBO-opleiding. Bij voorkeur 
aangevuld met relevante vakopleiding(en); 

• Je hebt ruime, relevante ervaring in soortgelijke functie (bij voorkeur bij een 

gemeente); 

• Je hebt kennis van het BBV; 

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

kunt goed AO/IC denken; 

• Je bent zeer sterk in analyseren en verbanden leggen; 

• Je hebt ervaring en kunde in het adviseren en communiceren op verschillende 

niveaus binnen een complexe omgeving; 

• Je bent onafhankelijk en speelt goed in op veranderende omstandigheden; 

• Je bent communicatief zeer sterk, staat stevig in je schoenen en bent goed in staat 
om mensen te inspireren om bepaalde resultaten te behalen; 

• Je bent deskundig, je blijft pro actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen 

binnen je vakgebied en stelt jezelf op als expert en als eigenaar van jouw 

portefeuille. 

 

 

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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