FINANCIAL EN
BUSINESS CONTROLLERS
Die een bijdrage willen leveren
aan de samenleving

Gemeente Molenlanden is een innovatieve gemeente
in de Zuidelijke Randstad met 20 kernen en een
grenzeloze ambitie. We willen het beste doen voor onze
inwoners en het bedrijfsleven, waar we nauw mee zijn
verbonden. Als je houdt van vrijheid, vertrouwen en
verantwoordelijkheid pas je goed bij onze manier van
werken. We kennen bijvoorbeeld geen leidinggevenden,
maar zelforganiserende teams. Elk team neemt
verantwoordelijkheid voor de eigen taken, monitort
prestaties en past waar nodig de werkstrategie aan.

bedrijfsvoering. Je geeft onder meer adviezen over fiscaliteiten,
bent de trekker van planning & control producten en maakt
perfecte analyses voor planning & control documenten. ‘Stevig en
secuur’, zeggen collega’s over jou. Jij vindt het een meerwaarde
dat je kunt mee bouwen aan ons team en op meerdere vlakken je
ei kwijt kunt. Het is prettig dat je zelf bepaalt wat je ‘morgen’ gaat
doen en hoe je dit gaat doen. Je wordt beoordeeld op resultaten
en daar ga je vol voor.
Werken als business controller
Je hebt een HBO/WO niveau, bijvoorbeeld bedrijfseconomie of
accountancy en bent het geweten van onze organisatie. Welke

Al voor het coronatijdperk werkten wij plaats- en tijdonafhankelijk. Jij

budgetten zijn nodig voor onze dienstverlening en wat voor

bepaalt zelf waar en wanneer je werkt in overleg met collega’s. Ook

financiële consequenties heeft dat voor beleid? Om precies te

krijg je alle ruimte om inhoud te geven aan je nieuwe baan en mee te

weten wat er speelt, ga je veel de boer op en in gesprek met

denken over de ontwikkeling van je team en de hele organisatie. De

budgethouders. Je hebt inzicht en overzicht, ziet kansen en

werkcultuur is constructief en je mag van veel dingen wat vinden.

risico’s, helpt teams bij het opstellen van rapportages en adviseert
over succesvolle verbeteringen. Als stevige persoonlijkheid

Waarom zou jij voor Molenlanden kiezen?

neem je de ruimte in om je doelen te bereiken. Je reflecteert op

Als financieel expert zet jij je kennis en ervaring graag in voor een

je eigen handelen, beweegt mee als het nodig is, maar kunt ook

gemeentelijke organisatie die werkt voor een leefbare omgeving voor

vasthoudend zijn als de situatie daar om vraagt.

onze inwoners. Natuurlijk verlang je ook naar de nodige uitdaging.
Bij Molenlanden vind je beide. We zijn na een fusie in een volgende

Aanbod

fase beland, waarin de organisatie verder wordt geprofessionaliseerd.

Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris geboden van

Daardoor hechten wij veel waarde aan het acteren op ontwikkelingen

maximaal € 5.169,- bruto per maand (Schaal 11, CAO gemeenten) bij

die impact hebben op ons financieel fundament. In de komende

een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris

jaren gaat een aantal professionele collega’s met pensioen. Zij

in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een

willen hun kennis en ervaring overdragen. Daarom willen we graag

deel van de arbeidsvoorwaarden naar eigen wensen kunt inrichten.

in contact komen met financial en business controllers die de stap

Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten

willen maken naar Molenlanden. Je thuishaven is het team Financieel

uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag

Beleid en Control (FBC), maar je werkt samen met alle teams en

opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat

externe partners. Je bent van de cijfers én vindt het leuk om met

los van deze regeling. Verder biedt de gemeente een aantrekkelijk

mensen te communiceren. Dat kun je op elk niveau. Je hoeft niet

werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling en goede

perse gemeente-ervaring te hebben, al is het wel handig als je

secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO-gemeenten.

kennis hebt van overheidsfinanciën, BBV, het Sociaal Domein en/of
Gemeenschappelijke Regelingen. Nogmaals geen keiharde eis, maar

Hoe wil jij met ons kennismaken?

wel een pre.

Misschien werk je nu bij een overheidsinstelling, een bank of een
accountantskantoor. Je zit eigenlijk prima, maar je wilt toch wel

Werken als financial controller

vrijblijvend kennismaken met Molenlanden. Wat ons betreft kan dit

Je hebt een HBO/WO niveau, bijvoorbeeld bedrijfseconomie of

telefonisch, via teams of live. Maar geef vooral ook zelf aan hoe je

accountancy, duikt graag diep in een administratie, wordt blij

ons wilt ontmoeten. Bel met Jacco Klootwijk, business controller,

van cijfers en staatjes en levert betrouwbare informatie voor de

06 - 15 60 62 10 of mail jacco.klootwijk@jouwgemeente.nl.

