
 

 
 

 

Strategisch financieel adviseur 
max. € 5.169,- (schaal 11), eventueel met toelage 

 
Een veelzijdige rol met een brede verantwoordelijkheid, waarin je vanuit een frisse blik bijdraagt aan 
doorontwikkeling en verbetering. Heemstede zoekt een ervaren financieel adviseur met een ‘handen uit de 
mouwen’ mentaliteit. Ben jij die professional die cijfermatig sterk is en lijkt een combinatie van financiële 
advisering, coördineren en het maken van beleid jou de perfecte uitdaging?  
 

Opgaven en rolinvulling 
Je adviseert (on)gevraagd aan het management en bestuur op het gebied van financieel- en 
bedrijfseconomisch beleid. Je kijkt hierbij naar organisatorische en landelijke ontwikkelingen en vertaalt deze 
naar de gevolgen voor de gemeente.  
 
Je schakelt daarbij tussen bestuurlijk strategische financiële vraagstukken en je handen uit de mouwen steken 
om Planning & Control (P&C) producten - op tijd -  af te krijgen. Je adviseert specifiek het sociaal domein en 
bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de gehele P&C cyclus van de gemeente; jij zorgt voor overzicht, 
een helder proces en kwalitatieve stukken. 
 
Je bent betrokken bij de bestuurlijke besluitvorming en schrijft hiervoor heldere en bondige B&W- en 
raadsvoorstellen. Daarnaast toets je B&W-stukken en doe je verbetervoorstellen. 
 
Organisatie 
Gemeente Heemstede is een betrokken organisatie waar men er samen de schouders onder zet. Een 
organisatie met korte lijnen tussen collega’s, het MT en het college. Medewerkers zijn loyaal en zetten zich vol 
enthousiasme in voor het bestuur en de inwoners. 
 
Bij de afdeling Financiën werk je samen in een dienstverlenend, informeel en collegiaal team. De afdeling 
Financiën is in ontwikkeling en bestaat uit twee teams: Financieel Beleid en Financiële Administratie 
(werkt voor Bloemendaal en Heemstede). Je komt te werken in het team Financieel Beleid. 

 

Persoonsprofiel 

Naast een afgeronde hbo- of wo-opleiding op bedrijfseconomisch gebied heb je meerjarige ervaring met de 

gemeentelijke financiën als geheel en het coördineren van het P&C proces binnen een gemeente. 

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel: 
- Uitstekende adviesvaardigheden; 
- Je bent een teamplayer en kunt gemakkelijk en helder communiceren, zowel mondeling als op papier; 
- Je kunt schakelen tussen verschillende niveaus en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit; 
- Je bent analytisch sterk; 
- Bij alles wat je doet heb je een scherp oog voor de organisatie.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

Heemstede biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal  



 

€ 5.169,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 11). Een arbeidsmarkttoelage 

behoort tot de mogelijkheden.  

 

De gemeente biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget (17% van 

het salaris), een vitaliteitsbudget (€ 175,- bruto per jaar) en flexibele werktijden. Je krijgt een laptop en 

smartphone in bruikleen. Daarnaast biedt Heemstede volop ruimte voor ontwikkeling met uitstekende 

studiefaciliteiten. 

 

Contact en informatie procedure 

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact 

opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 

073 – 612 06 55. 

 

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 20 juni 2021 tegemoet. Je 

kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/financieel-adviseur. We vragen je in je motivatiebrief 

nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je 

tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.  

 

De data van de procedure zijn gepland.  

 

• Week 24/25  Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten 

• 30 juni 2021 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg) 

• 5 juli 2021 1e gespreksronde 

• 12 juli 2021 2e gespreksronde 

 

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. 

 


