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CONCERNCONTROLLER 
 
 
 
 
 

Wat ga je doen? 
Signalering 
• Je kent de relevante ontwikkelen die invloed hebben op 

de bedrijfsvoering van de gemeente en bent in staat die 
door te verlaten naar Altena. 

• Je signaleert ontwikkelingen t.a.v. de administratieve 
organisatie. 

Advisering 
• Je bent sparringpartner van de directie over de sturing op 

het meerjarenbeleid van de gemeente.  
• Je adviseert het management, directie en het college over 

voorstellen ter verbetering en beheersing van de 
bedrijfsprocessen. 

• Je adviseert het management en directie over in- en 
externe risico’s op bedrijfseconomisch vlak, fiscaal-, 
personeel-, organisatorisch- en ICT-gebied.  

Kaderstelling en toetsing 
• Je hebt een actieve rol bij de totstandkoming van kaders 

voor de informatievoorziening. 
• Je hebt een actieve rol bij de totstandkoming van de 

begrotings- en verantwoordingskaders. 
• Je hebt een actieve rol bij de kaderstelling voor de 

administratieve organisatie en de interne informatie voor 
management en college. 

• Je analyseert en toetst de sturingsdocumenten. 
• Je adviseert de directie in het proces van totstandkoming 

van begrotingen en verantwoordingen, de toetsing van de 
resultaten en de gesprekken die daarover met het 
management worden gevoerd. 

• Je voert thema-audits uit om de kwaliteit en risico’s op 
bedrijfseconomisch, fiscaal, personeel, organisatorisch en 
ICT-gebied te beoordelen. 

 

Contacten 
• Je onderhoudt een sterk intern netwerk op alle 

organisatorische niveaus. 
• Je onderhoudt de contacten met de accountant, de 

secretaris, het college en (commissies van) de raad. 
 
De uitdaging 
De concerncontroller heeft een onafhankelijke rol en positie inde 
organisatie en is het ‘geweten’ van de organisatie. Hij/zij 
ondersteunt de directie bij de doorontwikkeling van de 
bedrijfsvoering op concernniveau en is de eerste adviseur van de 
directie. In die rol zorgt hij/zij ervoor zorgt dat de organisatie in 
control is en de gestelde kaders en gemaakte afspraken worden 
nagekomen.  De concerncontroller is ook gesprekspartner voor 
het college in het kader van vraagstukken op het gebied van 
bedrijfsvoering  
 
Altena biedt 

• Een salaris van minimaal € 4965,- en maximaal € 6616,- 
(schaal 13) per maand op basis van een 36-urige 
werkweek. 

• Een individueel keuzebudget van 17,05%. Je bepaalt zelf 
hoe en wanneer je het budget besteedt.  

• Flexibele werktijden, betaald ouderschapsverlof, aan- en 
verkoop van verlofuren. 

• Volop ontwikkelmogelijkheden, onder meer via de Altena 
Academie. 

• Een vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer. 
• Een zakelijke telefoon (iPhone) en een laptop. 
• Flexibele werktijden en een sociale werksfeer. 

Geerts en Partners zoekt voor de gemeente Altena een concerncontroller. Een gedreven persoon die samen met de 
collega’s in Altena de schouders wil zetten onder het verder ontwikkelen van de grootste gemeente van West-Brabant.  
Maak jij met jouw kennis en achtergrond het verschil als Concerncontroller?  Dan zoekt Altena jou! 

• Jonge, ambitieuze gemeente 

• De op 1 na grootste landelijke 
gemeente in Noord-Brabant 

• Organisatie in ontwikkeling 

• Platte organisatie 

• Diverse en uitdagende 
maatschappelijke opgaven 

 

Waarom werken in Altena?  
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• Schaal 13 

• IKB plus reiskostenvergoeding 

• Ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling 

• Ruimte voor eigen initiatief 

• Flexibel werken in een  
mooi gemeentehuis 

• Betrokken collega’s 

 

 

• 22,4 vakantiedagen bij een 36-urige werkweek en extra 
vakantiedagen vanaf 30 jaar. 

 
Wat zoekt Altena? 
• HBO+/WO denk- en werkniveau. 
• Kennis en ervaring als (concern)controller bij voorkeur in 

het publieke domein. 
• Ervaring met organisatieontwikkeling en complexe 

verandertrajecten. 
• Op de hoogte van landelijke ontwikkelingen. 
• Je bent verbindend, hebt visie en overtuigingskracht. 
• Je bent resultaatgericht, vasthoudend en toont initiatief. 
• Je bent netwerker en werkt samen. 

 
Gemeente Altena 
Op 1 januari 2019 is de gemeente Altena ontstaan uit de 
voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. 
Altena heeft 21 kernen met meer dan 57.000 inwoners.  
Een dynamische landelijke gemeente waarin agrofood, maritiem 
en natuur elkaar afwisselen. Altena is ambitieus en dat blijkt ook 
uit het coalitieakkoord waarin hoog wordt ingezet op Vitaal 
Altena. In Altena ligt ook één van de grootste 
(reparatie)binnenhavens van Europa. Transport is een belangrijke 
bedrijfstak en het prachtige natuurgebied de Biesbosch en 
vestingstad Woudrichem maakt Altena ook voor de toerist een 
aangename gemeente. 
 
De organisatie 
Voor de gemeente Altena werken meer dan 400 medewerkers in 
een vrij platte organisatie. Naast de directie zijn er zestien teams 
waarin alle medewerkers een plek hebben.  

Hier is bewust voor gekozen, zodat iedereen een ‘thuisbasis’ heeft 
in de organisatie.  
De gemeente Altena is volop in beweging en de komende vier 
jaren bezig met een intensief organisatie-ontwikkeltraject waarbij 
het maken van de schaalsprong in al zijn facetten een belangrijk 
doel is. Er wordt gewerkt vanuit de principes van dienend 
leiderschap, verantwoordelijkheden laag in de organisatie en 
taakvolwassenheid. Dat vraagt eigenaarschap van de 
medewerkers en op het juiste moment bijsturen door 
leidinggevenden.  
Altena heeft vier kernwaarden vastgesteld die intern en extern 
worden uitgedragen: slagvaardig, wendbaar, bevlogen en aansluiting 
zoeken.  
 
Interesse? 
Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt en herken jij je in de 
persoon die we zoeken? Solliciteer nu en laat ons kennismaken 
met jouw kwaliteiten. 
Upload je sollicitatie via onze website: https://www.geerts-
partners.nl/vacatures. 
 
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Carelien 
Liebrecht, senior-adviseur Geerts & Partners, via 06 21 29 76 33 
of 013 207 10 06. 
 
Goed om te weten 
De (online) voorgesprekken met Carelien Liebrecht vinden plaats 
op 17 en 18 november 2022.  
De data voor de gesprekken bij de gemeente Altena worden op 
onze website gepubliceerd.  
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure 

Wat biedt Altena?  

 


