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De Omgevingsdienst 
De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) is één van 
de 29 omgevingsdiensten in Nederland.  
De Omgevingsdiensten zijn opgericht in 2013 onder andere 
naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede, de brand 
in het Hemeltje in Volendam en de ramp in Moerdijk.  
Het organiseren van de vergunningverlening, het toezicht en 
de handhaving op het gebied van omgevingsrecht moest 
slimmer. De opgave van de ODZOB is het zorgen voor een 
veilige en gezonde, fysieke leefomgeving. Dit doet de ODZOB 
dagelijks door samen met de ketenpartners, 21 gemeenten en 
de provincie Noord-Brabant daaraan te werken.  
 
De ODZOB is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) die 
gevormd wordt door de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, 
Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, 
Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en 
Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie 
Noord-Brabant (eigenaren & opdrachtgevers).   

De ODZOB voert taken uit op het gebied 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving.  
Ook activiteiten die verwant zijn aan deze VTH-taken 
(expertises) voert de ODZOB uit als provincie of  
gemeente(n) daarom verzoeken. 

 
 
 

 
De organisatie en het team 
De Omgevingsdienst is een jonge organisatie met een stevig  
bedrijfsmatig fundament, maar ook een ambitieuze 
organisatie die voortdurend in ontwikkeling is.  
Dagelijks werken zo'n 240 collega's met enorme 
betrokkenheid aan veiligheid en gezondheid. Er is een 
informele werksfeer waarin collega’s elkaar snel kunnen 
vinden én leren kennen. Collega’s zijn behulpzaam en staan 
voor elkaar klaar. Het open en flexibele kantoorconcept 
draagt daaraan bij. 

Om de kwaliteit van de organisatie een impuls te geven is 
recent de managementstructuur aangepast, waarbij een 
Directieteam is gevormd bestaande uit de Directeur, de 
Concernmanager VTH en de Concernmanager 
Dienstverlening. De Concernmanagers staan aan het hoofd 
van hun eigen MT. 
Binnen het Cluster Dienstverlening zijn enkele teams 
gevormd. Een daarvan is het team Financiën, Communicatie 
en HRM. Je komt te werken in dit team waarin je met zo’n 5 
collega’s van financiën werkt. Twee daarvan werken ook als 
business controller, ieder met zijn/haar aandachtsgebied. 

De uitdaging 
Als business controller ben je verantwoordelijk voor het 
gebied van interne beheersing. Primair richt je je op de 
rechtmatigheid van processen met een financiële component. 
In deze rol ben je binnen de organisatie de aanjager, regisseur 
en afmaker op het gebied van AO/IC.  

Waarom werken bij de ODZOB? 

• Jonge ambitieuze organisatie 
gericht op een veilige en gezonde 
leefomgeving 

• Informele werksfeer 

• Enthousiaste betrokken collega’s 

• Ruimte voor ontwikkeling 

• Transparante organisatie  

• Organisatie in verandering 

Geerts en Partners is voor de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant op zoek naar een 

Business Controller met een focus op internal control & audit. Je vindt het fantastisch 

om AO/IC te ontwikkelen en daarmee het verschil te maken. De hoogst haalbare 

kwaliteit realiseren is voor jou een drijfveer in alles wat je doet. 

 

 

“Kwaliteit krijgt de juiste plek,     
bevlogenheid verbindt ons” 
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Daarmee heb je een belangrijke en verbindende rol binnen 
onze organisatie. De organisatie wil graag de volgende stap 
maken op het gebied van AO/IC, waarbij de focus meer komt 
te liggen op goede beheersing.   

Als expert zorg jij voor de doorontwikkeling van de interne 
controle, je ontwikkelt controletechnieken (zoals data-
analyse) en voert controlling uit. Verder signaleer je risico’s, 
verbeterpunten en kansen in processen en adviseer je hoe we 
onze administratieve organisatie hierop kunnen aanpassen. 
Kortom je zorgt voor een planmatige en professionele 
uitvoering van onze interne controle voor de diverse 
processen. 

Wat zoeken we? 
• Een afgeronde relevante Hbo-opleiding  
• Ervaring in de accountancy  
• Ruime ervaring bij de overheid (3-5 jaar). 
• Bekendheid met de inrichting van een financiële 

administratie en de BBV. 
• Een goed ontwikkeld analytisch vermogen. 
• Een doortastend en nieuwsgierige persoonlijkheid.  
• Kritisch, gedreven en secuur. 
• Goede communicatie- en adviesvaardigheden. 
• Stevige gesprekspartner die ook empathisch is en oog 

heeft voor gevoeligheden. 
• Samenwerkingsgericht en verbindend. 

 
 
 
 
 
 
 

Geboden wordt 

Een salaris van maximaal € 5.247, - bruto per maand (schaal 

11 per 1-1-2022 en maximaal € 5.372) bij een 36-urige 

werkweek, exclusief een Individueel Keuzebudget (IKB) van 

17,05%. Je kunt zelf bepalen hoe je jouw IKB inzet.  
Het salaris is afhankelijk van je ervaring en leeftijd.  
Ook wordt een goed pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden geboden en de mogelijkheid om voor 
een groot deel zelf te bepalen op welke dagen, tijden en 
plaatsen je werkt. Een competentiemeting maakt deel uit van 
het selectieproces. 
 

Geïnteresseerd? 

Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt, bekijk dan hier de 

wervingsfilm en solliciteer uiterlijk vóór 28 maart 2022. 

Upload je sollicitatie via onze website: https://www.geerts-

partners.nl/vacatures.  

 

Wil je meer informatie over de functie bel dan met Nicole 

Ramaekers, 06-101 855 40 of 013 20 71 00 06. De 

voorgesprekken (online) vinden plaats op 31 maart 2022. 

“We doen het samen, we 
experimenteren en bouwen” 

• Hbo werk- en denkniveau 

• Analytisch 

• Gedreven 

• Doortastend 

• Nieuwsgierig 

• Stevige gesprekspartner 

• Samenwerker 

• Verbinder 

 

 

Wat zoeken we? 

https://youtu.be/vOmlHQEt2NE
https://www.geerts-partners.nl/vacatures
https://www.geerts-partners.nl/vacatures

