
 
 

 
 

                                            
 

Strategisch Adviseur Financiën 

32-36 uur, schaal 11 max. € 4.859  

 

Voor de Gemeente Heeze-Leende zoeken wij een strategisch adviseur financiën. Voor deze 

functie kom je in loondienst bij de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking (GRS) A2-

gemeenten. De GRS A2-gemeenten is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het 

gebied van Bedrijfsvoering en Werk & Inkomen voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-

Leende en Valkenswaard.  

 

ORGANISATIE: 

Gemeente Heeze-Leende 

Met ruim 15.000 inwoners is Heeze-Leende een prachtige woongemeente met volop 

recreatie-mogelijkheden. Op de grens van de Kempen en de Peel bestrijkt Heeze-Leende 

een uitgestrekt grondgebied, voor een groot gedeelte omzoomd door natuurgebieden. Een 

gemeente waar we trots op zijn. Werken bij Heeze-Leende betekent werken binnen een 

gemoedelijke organisatie, met grote ambities en de drive om ervoor te gaan. 

 

A2-Samenwerking 

De A2-gemeenten bedienen samen een gebied met ongeveer 66 duizend inwoners. De 

Samenwerking A2-gemeenten zorgt vanaf 2017 voor de drie gemeenten voor de uitvoering 

van alle taken op het terrein van bedrijfsvoering en werk & inkomen. De kernwaardes van 

de Samenwerking A2-gemeenten zijn; klantgericht, kwaliteit, integraliteit en efficiency.  

 

FUNCTIE: 

 Je bent de primaire financieel adviseur voor directie en college en werkt in tandem 

met de concerncontroller. 

 Je coördineert de cyclus van planning en control. 

 Je bent coördinator en boegbeeld van het klantteam financiën bestaande uit zes 

financieel adviseurs/consulenten.  

 Je adviseert over de strategische ontwikkelingen en bent betrokken bij grote, 

complexe projecten.  

 Je levert een bijdrage in de doorontwikkeling van de GRS A2-gemeenten. 

 
 
 
 



 
 

 
 

PROFIEL: 

 Een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau en ruime ervaring als financieel 

adviseur binnen gemeenten. 

 Je beschikt over een goed ontwikkelde politieke sensitiviteit. 

 Als strategisch adviseur straal je uit dat je niet van je stuk te brengen bent en dat je 

in staat bent om vernieuwing te brengen. 

 Je bent in staat het voortouw te nemen en het vertrouwen te winnen van het bestuur. 

 Je hebt ruime ervaring met gemeentefinanciën en de planning en control cyclus. 

 Je bent in staat sparringpartner te zijn op verschillende niveaus binnen de 

organisatie.  

 

 

AANBOD: 

 De functie is gewaardeerd in schaal 11 (max. € 4.859.-), bij een 36-urige werkweek. 

 Het mee richting geven aan de doorontwikkeling van het taakgebied financiën 

binnen de gemeente Valkenswaard en de samenwerking A2-gemeenten.  

 Een klant- en op resultaat gerichte, informele werksfeer. 

 De mogelijkheid om werk en privé goed op elkaar af te stemmen. 

 Je krijgt naast je salaris ook nog een vrij besteedbaar budget, een Individueel Keuze 

Budget (IKB), wat je kan besteden aan diverse doeleinden zoals een 

kilometervergoeding, extra verlofdagen of een fiets. 

 

 

INTERESSE EN PROCEDURE: 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor deze functie. 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 
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