VACATURE
Sta jij midden in de samenleving en wil je aan de slag als Afdelingshoofd Financiën bij een
energieke overheidsorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond Fryslân?
Solliciteer dan bij Veiligheidsregio Fryslân!
Ter versterking van het Managementteam Bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar een:

Afdelingshoofd Financiën
Standplaats Leeuwarden - voor 36 uur per week
Met en voor wie ga je werken?
Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Crisisbeheersing, Brandweer en GGD samen aan een veilig en
gezond Fryslân. Samenwerken met andere organisaties staat hierbij centraal. Ons werk is divers, geen
dag is hetzelfde. Net als de mensen die bij ons werken. Van afdelingshoofd tot monteur, van
jeugdverpleegkundige tot P&O-adviseur: wij zijn allemaal Veiligheidsregio Fryslân. Iedereen draagt
vanuit de eigen expertise bij aan het functioneren van onze organisatie. Daarbij streven we naar een
‘Great Place to Work’ voor onze medewerkers. Dit betekent onder meer dat we aandacht hebben voor
goed werkgeverschap, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.
Ons team
Je gaat deel uitmaken van een enthousiast Managementteam Bedrijfsvoering bestaande uit 4 afdelingen:
P&O, Financiën, Informatiemanagement en Facilitair Bedrijf en het cluster Communicatie, elk
aangestuurd door een afdelingshoofd of clusterhoofd. De afdeling financiën bestaat vooralsnog uit 3
beleidsadviseurs, 3 financieel adviseurs, 1 senior medewerker en 4 medewerkers financiën, allemaal met
eigen kennis en expertise.
Als afdelingshoofd financiën
geef jij leiding aan de afdeling financiën conform onze visie op leiderschap. (vertrouwen,
verbinden, voorbeeldgedrag, luisteren en richting geven)
heb je een actieve rol in de aansturing van complex inhoudelijke zaken van de
(beleids)adviseurs.
ben jij expert op de financiële inhoud.
ben jij verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken op het gebied van financiën. Je bent
op dit gebied goed onderlegd en draagt zorg voor de visieontwikkeling.
ben jij verantwoordelijk voor de strategische advisering aan de directie.
draag jij zorg voor een effectieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat met de afdeling.
ontwikkel en vertaal je beleid naar uitvoering op het gebied van financiën.
ontwikkel jij beleidsvoorstellen, toetst deze op implementeerbaarheid, regisseert het
implementatieproces en geeft uitvoering aan dit beleid vanuit de eigen expertise.
zie jij toe op de ontwikkeling en uitvoering van projecten.
geef je aandacht aan het verder professionaliseren van de financiële afdeling in samenwerking met
Crisisbeheersing, de GGD en de Brandweer.

Als afdelingshoofd financiën is het logisch dat jij beschikt over:
- academisch werk- en denkniveau.
- ruime ervaring in het integraal managen van een afdeling.
- zeer ruime ervaring met financiën in een zeer complexe, bestuurlijke organisatie.
- kennis van bestuurlijke aangelegenheden, het takenpakket van de organisatie en ontwikkelingen.
- vitaliteit en bevlogenheid. Jij bent in staat om veranderingen te bewerkstelligen met oog voor
continuïteit en professionalisering van het team.
- inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen.
- de kernwaarden van Veiligheidsregio Fryslân: samenwerkend, nieuwsgierig, met eigenaarschap
en klantgericht.
Wat bieden we jou?
Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling maximaal € 6.240 bruto
per maand bij een werkweek van 36 uur. (schaal 13 CAR UWO)
Een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit bedraagt 17,05% van je brutosalaris. Met het IKB kun
je keuzes maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen.
Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenvergoeding.
Wij zoeken een collega voor een langere periode. Veiligheidsregio Fryslân start met een
aanstelling voor de periode van één jaar. Bij goed functioneren heb je uitzicht op een vaste
aanstelling.
Wil je meer weten over deze functie?
Neem dan contact op met Johan Oostinga via telefoonnummer 0651 568 529.
Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren. Interne en
externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.
De gewenste startdatum is 1 oktober 2020.
Word jij onze nieuwe collega?
Dan horen we graag van jou! Je kunt tot uiterlijk 17 mei a.s. solliciteren via deze link. De eerste
gesprekken vinden plaats op 25 & 26 mei in de ochtend, de 2e gesprekken op 8 juni in de ochtend. In
verband met de ontwikkelingen rond het corona virus kan dit nog wijzigen. We verzoeken je met deze
dagen rekening te houden.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!

