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+ HBO Bestuurskunde/ 

bedrijfseconomie 

+ Ervaring Planning & Control 

+ Kennis BBV 

Functie-eisen 

STRATEGISCH ADVISEUR PLANNING & CONTROL 

GEMEENTE OISTERWIJK 

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Oisterwijk opzoek naar de nieuwe 

strategisch adviseur planning & control. Ben jij de proactieve collega die door 

samenwerkt en draagvlak creëert? Dan zoeken wij jou! 

 tussentijdse rapportage en de jaarverantwoording; 

• Je ontwikkelt financieel beleid, stelt kaders en richtlijnen 

op, en toetst op naleving ervan; 

• Je levert een actieve bijdrage aan het opbouwen van 

kennis over financiële ontwikkelingen binnen de 

organisatie en bij het bestuur; 

• Je adviseert gevraagd en ongevraagd op het juiste 

niveau over onderwerpen die de financiële positie van 

de gemeente beïnvloeden; 

• Je neemt als expert deel aan complexe projecten of kan 

als projectleider fungeren bij projecten op gebied van 

financiën/bedrijfsvoering; 

• Je implementeert en operationaliseert beleids- en 

beheersinstrumenten op gebied van financiën, 

risicomanagement en ter verbetering van de financiële 

bedrijfsvoering; 

• Signaleert risico’s, verbeter- en/of knelpunten en verricht 

intern onderzoek; 

• Houdt rekening met een hoge politieke, financiële 

impact en met politiek/bestuurlijk afbreukrisico. 

 

Wat breng je mee? 

Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding op het gebied 

van bedrijfseconomie/bestuurskunde en je hebt ruime 

werkervaring op het gebied van planning & control (bij voorkeur 

opgedaan bij een gemeente). Ben jij de proactieve collega die 

door samenwerking en het creëren van draagvlak in staat is om 

Gemeente Oisterwijk 

Wij zijn de medewerkers van de gemeente Oisterwijk: met 

plezier, hart voor de dorpen en hart voor elkaar staan wij 

dagelijks klaar voor onze inwoners. We zijn alert en gefocust op 

wat er in onze dorpen speelt en gaan daar actief mee aan de 

slag. We hebben aandacht voor elkaar en houden elkaar scherp. 

We vieren successen en zetten er gezamenlijk onze schouders 

onder als er noodzaak is voor verbetering. Ons streven naar 

continue verbetering geldt ook voor ieder van ons individueel, in 

de overtuiging dat een sterke organisatie is opgebouwd uit 

gemotiveerde mensen met de drang om te blijven groeien. Als 

medewerker, maar ook als persoon, maak je deel uit van ons 

team. Iedere dag weer werken wij samen aan ons doel om de 

beloften die we doen, te realiseren. Samen vormen wij een 

organisatie van Waarmakers! 

 

Werk waar je blij van wordt! 

• Je adviseert directie, management en bestuur op 

vraagstukken op strategisch en tactisch niveau op het 

vakgebied van planning & control en zoekt daarin de 

samenhang met de belangrijkste beleidsontwikkelingen 

en de bestuurlijke opgaven voor de gemeente; 

Je regisseert de totstandkoming van de producten uit de 

planning & control cyclus van de gemeente en bent 

samen met het management en bestuur 

verantwoordelijk voor het opleveren van de bestuurlijke 

P&C producten zoals de perspectiefnota, begroting,  
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IKB laten uitbetalen, maar bijvoorbeeld ook extra verlof 

kopen; 

• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te 

werken. 

 

Meer informatie 

Voor informatie over de sollicitatieprocedure en inhoudelijke 

informatie over de functie kun je contact opnemen met Kenzo 

van Hassel op 06 – 44131311 of mail naar 

kenzo.van.hassel@geerts-partners.nl. 

 

Geïnteresseerd? 

Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt solliciteer dan uiterlijk 

vóór 1 maart 2021. Upload je sollicitatie via onze website: 

https://www.geertspartners.nl/vacatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gezamenlijke resultaten te bereiken? Dan ben jij wellicht onze 

nieuwe collega! 

 

Verder heb je kennis van Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV), ben je innovatief en denkt in mogelijkheden je maakt 

gemakkelijk keuzes en houdt koers. Je bent analytisch: je kunt 

een probleem of vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken 

bekijken en hierin goed hoofd- en bijzaken onderscheiden. 

Ervaring met projectmatig werken is een pré. 

 

Ons aanbod  
Een uitdagende functie in een informele organisatie met korte 

lijnen en gezellige collega's. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en 

ook het vertrouwen. Je komt te werken in het centrum van 

Oisterwijk.  

 

Daarnaast bieden wij: 

• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van één jaar, met 

uitzicht op een vaste  arbeidsovereenkomst;  

• Een salaris tussen de € 2.973,- en € 5.169,- bruto per 

maand o.b.v. 36 uur (functieschaal 11, aanloopschaal 10). 

Het salaris en de (aanloop)schaal is afhankelijk van 

opleiding en ervaring; 

• Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. 

opname in het ABP-pensioenfonds en een 17,05% 

individueel keuzebudget bovenop je salaris. Je kunt je 

STRATEGISCH ADVISEUR PLANNING & CONTROL 

GEMEENTE OISTERWIJK 

 

 
Wat bieden wij 

+ € 5.169, - max bruto per 

maand bij een 36-urige 

werkweek 

+ Individueel Keuze Budget 

(IKB) 17,05% 

+  
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