Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s
aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen
verlenen, toezicht houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Dit betekent
voortdurend rekening houden met uiteenlopende belangen. Onze ambitie? Vandaag
meedenken over duurzame oplossingen van morgen. Wij werken op steenworp afstand
van de Haagse binnenstad en tien minuten lopen vanaf station Den Haag Centraal.
Op de afdeling Bedrijfsvoering voor het Team Financiën zijn wij op zoek naar een

Financieel Beleidsadviseur (36 uur)
Binnen onze organisatie adviseer jij het management en onze opdrachtgevers over het
financieel beleid en de hierbij horende processen. Ben jij daarnaast de regisseur van de
planning en control producten en sparringpartner van de teamleider Financiën? Werk mee
aan het beschermen van de leefomgeving en solliciteer.
Wat ga je doen?
• Je schrijft het financieel beleid en maakt de P&Cproducten op (begroting, voorjaarsnota, najaarsnota
en jaarstukken);
• Je bent het primaire aanspreekpunt en in staat de
toegevoegde waarde van de Verbijzonderde Interne
Controle uit te leggen, bestaande werkwijzen ter
discussie te stellen en hiervoor verbetervoorstellen te
doen;
• Je stelt per half- en eindejaar een rapportage op van
de bevindingen en adviseert het management en het
dagelijks bestuur over de te nemen maatregelen en
aanpassingen;
• Je draagt zorg voor de AO/IC en het
risicomanagement;
• Je stelt jaarlijks het interne controleplan op en voert
deze samen met de P&C-medewerkers uit volgens
opgestelde werkprogramma’s;
• Je informeert en evalueert processen met
medewerkers, managers en directie en geeft
informatie over de financiële risico’s die er zijn.

Wat vragen wij van jou?
•
Een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
•
Kennis van de gemeentelijke financiën,
administratieve organisatie en interne controle
(AO/IC) en risicomanagement;
•
Relevante werkervaring op het vakgebied;
•
Uitstekende schriftelijke en mondelinge
vaardigheden;
•
Zorgvuldig en resultaatgericht.
Wat krijg je daarvoor terug?
• Bevlogen en betrokken collega’s die op hun kracht
en interesses worden ingezet.
• Goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
• Afhankelijk van kennis en ervaring een salaris van
maximaal € 5.872 bruto per maand (schaal 12).
• Een maandelijkse opbouw van je Individueel Keuze
Budget van 17,05%.
• Vergoeding woon-werkverkeer in vorm van ov- of
fietsvergoeding
• Aantrekkelijke bijdrage in pensioenopbouw en
ziektekosten.

Kom jij ons team versterken?
Mail dan voor 18 januari jouw motivatie en cv voor deze vacature naar vacatures@odh.nl. Vermeld daarbij het
vacaturenummer 2020-15. De eerste gesprekken zijn gepland op woensdag 27 en donderdag 28 januari 2021.
Wil je eerst meer informatie?
Bel met Cees Veerman (teamleider Financiën): 06 21 561 992 of Stefan den Heijer (P&O-adviseur): 06 46 833 134.

