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FINANCIEEL ADVISEUR (36 UUR) VOOR DE 
GEMEENTE ’S HERTOGENBOSCH (SCHAAL 11) 

De gemeente ’s-Hertogenbosch   
Met haar circa 150.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een 
dynamische stad met een sterke identiteit. Een stad waar 
mensen zich thuis voelen. Geliefd om haar cultuurhistorie 
en Bourgondische levendigheid. De stad is ook steeds 
bekender om haar moderne, dynamische en bedrijvige 
karakter, mede vanuit de functie als hoofdstad van Brabant. 
Een ontmoetingsstad bij uitstek. Met een centrumfunctie in 
een economisch belangrijke regio, een sportieve en 
culturele uitstraling en een rijke schakering aan bedrijven. 
Het is een stad in beweging, met zo’n 100.000 
arbeidsplaatsen en een grote vraag naar woon- en 
werklocaties in schaarse ruimte. Het culturele profiel wordt 
versterkt doordat de stad blijft investeren in het eigentijdse 
en het historische. 
Kenmerkend is de aanwezigheid van het karakteristieke 
water in de stad, de Binnendieze, de Zuid Willemsvaart, de 
Dommel en de Aa. De stad is omgeven door prachtige 
stukjes natuur, dat zorgt voor een prettig leefklimaat en 
groene oases in de stedelijkheid. 
 
Het Bureau Concern Financiën 
Je komt te werken binnen de afdeling Financiën op het 
Bureau Concern Financiën.  

 
Het Bureau is verantwoordelijk voor de productie van alle 
gemeentebrede stukken uit de planning- en controlcylcus. 
Ook financiële advisering, de ontwikkeling van 
gemeentelijke control, de financiële verhouding met de 
rijksoverheid en het treasurybeleid behoren tot de 
kerntaken. Daarnaast is ook de coördinatie van 
verzekeringen en de integrale fiscale advisering en 
ondersteuning een onderdeel van het werkterrein van het 
Bureau. Het bureau kent een kleine, gemotiveerde 
bezetting van 7 medewerkers. 
 
De uitdaging 
De gemeente is op zoek naar een competente 
daadkrachtige financieel deskundige, die de veranderingen 
die spelen binnen gemeenten als een uitdaging ziet. 
Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en mede 
opstellen van de producten van de planning en control-
cyclus (begroting, voorjaarsnota, jaarrekening en 
managementrapportages van de gemeente).  
Je bezit het talent om financiële informatie te interpreteren 
en te vertalen naar begrijpelijke voorstellen. Zowel 
mondeling als schriftelijk.  
 
 
 

Geerts & Partners is voor de gemeente ’s-Hertogenbosch op zoek naar een 
daadkrachtig financieel deskundige voor het bureau Concern Financiën van de 
afdeling Financiën.  

   Waarom 's-Hertogenbosch? 
 
• Een dynamische stad met veel 

ambitie 

 

• Een moderne organisatie 

 

• Werken in een professioneel 
team in samenwerking met 
andere afdelingen 
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FINANCIEEL ADVISEUR (36 UUR) VOOR DE 
GEMEENTE ’S HERTOGENBOSCH (SCHAAL 11) 

Je adviseert de concerncontroller over bedrijfsprocessen, 
bestuursvoorstellen en specifieke financieel- economische 
vraagstukken. 
Je neemt deel aan gemeentelijke projecten.  
Je volgt relevante ontwikkelingen op je vakgebied en kunt 
deze vertalen naar de gemeentelijke organisatie. Je draagt 
bij aan de ontwikkeling van de planning en controlfunctie.  
Je voert de werkzaamheden uit in samenwerking en 
afstemming met je collega adviseurs binnen het team. 
 
Wat breng je mee?  
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau op het 

gebied van financiën, bedrijfseconomie en/of 
controlling.  

• Ervaring binnen een gemeentelijke organisatie is een 
pre.  

• Je geeft gevraagd en ongevraagd je adviezen. 
• Je bent flexibel, proactief, resultaatgericht, 

analytisch, collegiaal, verbindend, zoekt actief de 
samenwerking op en communiceert helder.  

• Je bent toegankelijk en besluitvaardig en denkt en 
werkt in oplossingen.  

• Het spreekt voor zich dat je betrouwbaar en integer 
bent.  

 
Wat biedt de gemeente ’s-Hertogenbosch?  
• Een uitdagende klus in een prettige werkomgeving 

waarin open en direct communiceren, resultaat- en 
klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. 

• Mogelijkheden om jezelf zowel op professioneel vlak als 
op persoonlijk vlak te ontwikkelen. 

• Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (één jaar) 
waarop bij goed functioneren een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd volgt. 

• Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en 
ervaring maximaal € 5.169,- per maand (schaal 11). 
Voor zeer goede kandidaten behoort de uitloopschaal 
tot de mogelijkheden. 

• Een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05%  IKB.  
• Prima mogelijkheden om plaats- en tijd onafhankelijk te 

werken. 
 
Geïnteresseerd? 
Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 15 oktober 
2021 en upload jouw cv en motivatiebrief naar onze 
website via: http://www.geerts-partners.nl/vacatures/. 
Wil je meer weten, bel dan met Nicole Ramaekers via 06 
101 855 40. 
 
De voorselectiegesprekken zullen plaatsvinden op 19 en 20 
oktober 2021. De 1e gespreksronde vindt plaats op 3 
november 2021 en de 2e gespreksronde op 8 november 
2021 bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.  
 
Nadere informatie over de P&C producten is te vinden via 
bijgaand link:  
Bestuurlijke informatie - Gemeente 's-Hertogenbosch  

  

Wat bieden we? 

• Schaal 11 (max. 5169) en 
aanvullend 17,05% IKB 

• Een iPhone 
• Ruime mogelijkheden voor 

ontwikkeling 
 
 

• Een daadkrachtige financieel 
deskundige 
 

• Een adviseur op het gebied van 
financiële vraagstukken en 
processen 

 
• Een proactieve, 

resultaatgerichte verbinder 

Wat zoeken we? 

https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bestuurlijke-informatie

