CONCERNCONTROLLER
GEMEENTE HEEZE-LEENDE
Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Heeze-Leende op zoek naar een concerncontroller. Als
concerncontroller volg je de ontwikkelingen en spiegel je deze aan de organisatie. Je bent een strategische
sparringpartner voor het management.
De gemeente Heeze-Leende
Heeze-Leende is met een 16.000 inwoners een kleine, vooruitstrevende, groene
gemeente. Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en partners gaan ze
voor een duurzaam leefbare samenleving. Hun uitgangspunt? “Ja, tenzij.” Ze
willen dingen mogelijk maken voor de mensen die er wonen en werken en voor
de vele toeristen die hen jaarlijks bezoeken. En voor alle collega’s willen ze een
moderne en toegankelijke werkgever zijn. De deuren staan altijd open. Werken
bij de gemeente Heeze-Leende betekent werken binnen een informele
organisatie, met grote ambities en de drive om ervoor te gaan.
Organisatie
De organisatie zal vanaf 2021 bestaan uit 3 afdelingen, te weten Strategie &
Ruimtelijk Beleid, Beheer Ruimtelijk Domein en Sociaal Domein & Publieke
Dienstverlening. Daarnaast kent de organisatie een strategisch adviseur en
concerncontroller. Het MT wordt gevormd door de managers en de
gemeentesecretaris. De strategisch adviseur en concerncontroller schuiven bij
relevante onderwerpen aan.
De gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard, samen ruim
65.000 inwoners, hebben in januari 2017 hun krachten gebundeld in de A2
samenwerking. Hierin zijn de bedrijfsvoeringsonderdelen en Werk & Inkomen
samengevoegd. Op dit moment beraden de gemeenteraden zich over de
toekomst van de A2-samenwerking ook wel bekend als “De stip de horizon”. De
ontwikkelingen die in op korte termijn gaan spelen, kunnen van invloed zijn op de
organisatiestructuur, afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. In de A2samenwerking kennen we het opdrachtgever – opdrachtnemer (OGON) overleg.
Dit overleg bestaat uit de concerncontrollers van de 4 organisaties en de manager
van de GRS A2en. Hier worden besluiten genomen over de bedrijfsvoering en
werk & inkomen van de A2 organisatie.

Heeze-Leende
Als concerncontroller zorg je voor de kaderstelling en regie op de ontwikkeling
en uitvoering van de controlfunctie van de organisatie. Je doet dat vanuit een
brede en betrokken rol als concerncontroller, waarbij je naast het signaleren
van afwijkingen, ook op zoek gaat naar verbeteringen en oplossingen samen
met de organisatie. Je draagt bij aan de strategische ontwikkeling en stelt
strategische kaders ten aanzien van de sturing en beheersing. Dit doe je door te
adviseren of voorstellen op te stellen ten aanzien van de strategische
ontwikkeling van de gemeente en voor organisatie brede lange termijn
vraagstukken. Ook inventariseer en analyseer je de organisatie brede
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Je beoordeelt het belang ervan
en vertaalt deze naar gevolgen voor de gemeente. Tot slot bewaak je de
verbinding van bestuurlijke doelstellingen en ambtelijke realisatie.
Als concerncontroller ben je lid van het OGON en vervul je de
opdrachtgeversrol naar de GRS A2 namens de gemeente. Je initieert en
bevordert de samenwerking, hanteert hierbij een verbindende stijl, adviseert
over de processen, (meer)jarenplannen, projecten en mogelijk prioriteiten van
de A2. Je adviseert en overlegt met het MT van Heeze-Leende over de
ontwikkeling, realisatie en kwaliteit van processen, jaarplannen en projecten
door de A2. Je monitort de dienstverlening van de A2 aan de hand van de
dienstverleningsovereenkomst en beoordeelt, doet verbetervoorstellen voor
wat betreft de voortgang, effectiviteit en de legitimiteit van sturings- en
verantwoordelijkheidsdocumenten. Je voert overleg met de portefeuillehouder
en burgemeester in de gemeente Heeze-Leende. Ook houd je de regie op de
ontwikkeling van de bedrijfsvoering naar de visie van de organisatie. Je bent
verantwoordelijk voor de kaderstelling en de regie op de planning en control
cyclus.

Functie-eisen

+
+
+

Academisch werk- en denkniveau
Minimaal 3 jaar ervaring op
strategisch niveau
Affiniteit met bedrijfsvoering/
gemeentefinanciën
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CONCERNCONTROLLER
Persoonsprofiel
Je bent een stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht, waarbij je actieve
houding en uitstraling een grote rol speelt.
Je kent je vakgebied, houdt je kennis up-to-date en deelt deze proactief met je
collega’s.
Je bent iemand met verbindend vermogen, die relaties kan opbouwen en
benutten. Je hebt een sterk gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen
en gewend om op strategisch niveau in de een organisatie te acteren.
Je hebt visie en het vermogen om te anticiperen op ontwikkelingen voor de
toekomst. Je bent analytisch sterk.
Je bent creatief in het bedenken van (innovatieve) oplossingen met een
organisatie breed karakter voor de korte en de lange termijn. Initiatiefrijk,
signaleert kansen in de toekomst en komt met voorstellen om daarop in te
spelen.
Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden,
communiceert vriendelijk en begripvol, maar gaat vervelende boodschappen
en weerstand niet uit de weg.
Je beschikt over een flinke dosis inlevingsvermogen om complexe situaties in te
kunnen schatten.
Functie-eisen
Aantoonbaar WO werk- en denkniveau
Minimaal 3 jaar gemeentelijke ervaring in een vergelijkbare functie
op strategisch niveau
Affiniteit met gemeentefinanciën

Geboden wordt:
Werken in een ambitieuze organisatie met bevlogen mensen, die vanuit passie
en betrokkenheid hun werk doen. Cursussen en opleidingen om jouw werk
optimaal uit te voeren en te groeien als professional.
Ruimte om deel te nemen aan werkgroepen en activiteiten in de organisatie,
om te netwerken en je horizon te verbreden.
Het salaris is afhankelijk van relevante opleiding en ervaring en bedraagt
maximaal € 5.872- bruto per maand (functieschaal 12; salarispeil oktober 2020)
op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast wordt een vrij besteedbaar
budget, een zogenaamd Individueel Keuze Budget (IKB 17,05 %) aangeboden.
Dit kan je besteden aan diverse zaken, zoals een kilometervergoeding, extra
verlofdagen of een fiets. Of je laat het uitbetalen.
Geïnteresseerd?
Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 4 december 2020 en upload jouw
cv met motivatiebrief naar onze website via: http://www.geertspartners.nl/vacatures. Wil je meer weten bel dan met Carelien Liebrecht,
senior-adviseur op 06 21 29 76 33.

Geboden wordt:

+
+
+

Schaal 12 en 17,05% IKB
24-32 uur
flexibel in werktijden en werkplekken

De voorselectiegesprekken (online) met Carelien vinden plaats op 7 en 8
december 2020.
De gesprekken (fysiek) in de gemeente Heeze-Leende zijn gepland op 10
december 2020 (eerste ronde) en 15 december 2020 (tweede ronde).
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.
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