
 

 

 

 

 
 
 
Gemeente Dalfsen is op zoek naar een concerncontroller voor 28-36 uur per week. Wil jij vanuit 
een onafhankelijke positie bijdragen aan onze bedrijfsprocessen en meedenken en adviseren 
binnen onze organisatie? Wil je meehelpen met het ‘in control’ zijn van de verschillende 
eenheden in de organisatie? Kun je het bestuur en management gevraagd en ongevraagd van 
advies voorzien? Dan is Dalfsen op zoek naar jou!  
 

Dit ga je doen 
Als concerncontroller val je onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. Je 
geeft sturing aan het team Concern Control, dat naast jouzelf bestaat uit twee collega’s. Het team 
Concern Control werkt, op het terrein van interne controle, risicomanagement en de Planning en 
Control cyclus, nauw samen met diverse collega’s van andere eenheden, met name met het team 
Financiën. Je hebt een onafhankelijk adviserende functie naar het college van B&W, de 
gemeentesecretaris en het MT. Jouw actieve rol in processen maakt dat je een strategisch adviseur 
bent voor het bestuur en het management. 

Extra interessant aan deze baan 
• Je kijkt vooruit, vertaalt ontwikkelingen naar verandering en verbetering van onze 

bedrijfsprocessen en het realiseren van onze lange termijn doelstellingen. 
• Je geeft invulling aan de doorontwikkeling van de begroting en een nieuwe opzet van de 

Planning en Control producten. 
• Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de beheersing van de processen in de 

organisatie en de effectiviteit van het gemeentelijke beleid. Je komt daarbij met 
verbetervoorstellen. 

• Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp, de monitoring en het onderhoud van o.a. de P&C-
cyclus en de bestuursprogramma’s; 

• Je laat periodiek onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
organisatie of delen daarvan; 

• Je bent contactpersoon voor de afstemming met de accountant en het Inter Bestuurlijk 
Toezicht (IBT) bij de Provincie Overijssel; 

• Verder houd je toezicht op de administratieve organisatie en werking van de interne controle, 
de actualisatie van risico’s en beheersmaatregelen (incl. verbetervoorstellen) en risicovolle 
projecten door toetsing van financiële rapportages, de krediet- en exploitatiebijstellingen en 
het periodiek onderzoeken van het verloop van een bepaald project(onderdeel). 

 

Dit krijg je 
Gemeente Dalfsen ziet ontwikkeling als een continue reis waarin we blijven leren. Jij voor Dalfsen, maar 
Dalfsen ook voor jou. Daar horen dan ook goede arbeidsvoorwaarden bij. 
 
 

CONCERNCONTROLLER 

   

Max 36 uur Dalfsen Max. € 6.616, - 

 Wil je meer weten over deze baan? Of over de meerwaarde van Geerts & Partners 
voor jou? Bel of app Piet Wanrooij, senior adviseur (06 –51997717) om een afspraak 
te maken voor een kop koffie.  



 

 

 

Voor de functie van concerncontroller kun je rekenen op: 
• Een contract voor maximaal 36 uur (aantal uren bespreekbaar in overleg) per week voor de duur 

van één jaar met de intentie dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd; 
• Een salaris van maximaal € 6.616,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek 

(fulltime). Het is op basis van functioneren mogelijk om in de toekomst door te groeien naar een 
prestatieschaal, dat biedt perspectief op termijn; 

• Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris. Jij kiest wat je met dit budget doet. 
Bijvoorbeeld extra verlof kopen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, maandelijks opnemen of alles 
eens per jaar laten uitbetalen; 

• Laptop en telefoon in bruikleen;  
• Een uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals een thuiswerkvergoeding, een 

regeling uitruil woon-werkverkeer, een gunstige (lease) fietsregeling, een werkgeversbijdrage in 
de kosten van de zorgverzekering en een ruime verlofregeling waaronder een ruime mogelijkheid 
tot het opnemen van betaald ouderschapsverlof. 

 

Hier ga je werken 
Werken voor de Gemeente Dalfsen betekent: 

• Een goede balans tussen werk en privé en vrijheid om te werken waar het voor jou het beste 
werkt. Dit kan zijn op een externe locatie, thuis of vanuit ons mooie gemeentehuis aan de 
Vecht. 

• Werken in een prachtige groene omgeving om met de fiets naar je werk te komen, het 
treinstation op loopafstand en goede bereikbaarheid met de auto; 

• Een informele werksfeer waarin we met inzet en plezier samen werken aan het beste 
resultaat; 

• Nauwe en rechtstreekse contacten met onze bestuurders; 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, uitgebreide keuze aan cursussen, opleidingen en 

trainingen vanuit onze eigen Dalfsen Academie. 
 
Dit breng je mee 
Als concerncontroller beschik je over een kritische houding en ben je analytisch en proactief. Je hebt 
sterke communicatieve vaardigheden en staat stevig in je schoenen, waarbij je jouw werk- en 
communicatiestijl weet aan te passen op de ontvanger. Daar waar sprake is van verschillende belangen 
weet jij je onafhankelijke positie te behouden.  
Concreet heb jij:  

• Een afgeronde hbo of wo bedrijfseconomische opleiding; 
• De bereidheid om, waar nodig, je door te ontwikkelen middels het volgen van opleidingen 

en/of trainingen die nodig zijn voor je vakgebied; 
• Gemeentelijke ervaring is mooi meegenomen, maar geen eis. 

 
Word concerncontroller bij de gemeente Dalfsen 
Upload je motivatie en cv via https://www.geerts-partners.nl/vacatures/. Je kunt reageren tot en met 
met 3 april. Wile je eerst meer weten over de de functie of de organisatie. Of heb je vragen over de 
sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Piet Wanrooij,  senior adviseur 06 – 51997717.  Een 
app-bericht sturen kan ook. 
Beschik je over de competententies en het opleidingsniveau, maar mis je nog (gemeentelijke) ervaring 
in deze rol? Ook dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! 
 
Samenwerken is onze kracht. De gemeente Dalfsen is een organisatie met betrokken en bevlogen 
medewerkers, die op doeltreffende wijze waarde toevoegt in samenwerking met elkaar én met oog 
voor de veranderende samenleving. De kernwaarden van gemeente Dalfsen zijn: vertrouwen, samen 
en nabij.  
 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures/
Henry van der Woude
Toegevoegd!



 

 

 

De gemeente Dalfsen wordt ook wel ‘groene parel aan de Overijsselse Vecht’ genoemd. Er wonen 
ruim 30.000 inwoners verdeeld over de kernen Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en 
Oudleusen. Dalfsen heeft duurzaamheid en een goede woon-, werk- en leefomgeving hoog in het 
vaandel staan. In 2020 ontvingen wij het keurmerk ‘World-class Workplace’. Daar zijn we trots op! En 
dat willen we graag zo houden. Daarom zoeken wij continu talent om samen mee verder te reizen.  

Kijk voor meer informatie op onze website www.dalfsen.nl. 

Goed om te weten 
• De oriënterende gesprekken met Piet Wanrooij vinden online plaats op 5 april 2023. 
• De gesprekken bij de gemeente Dalfsen zijn gepland op 11 april as. 
• Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.  
• Een (ontwikkel) assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

 

Dit doet Geerts & Partners voor jou 
De adviseurs van Geerts & Partners werven en selecteren kandidaten op directie- en 
managementniveau. We stellen jouw ambities en wensen centraal, denken actief met je mee en 
openen graag ons uitgebreide netwerk voor je. 
 

http://www.dalfsen.nl/
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