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Gemeente Altena 
Altena is een veelzijdige en jonge gemeente op de grens van Noord-
Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. Een prachtig gebied met groen, 
water, innovatieve landbouw, ondernemerschap en de op één na 
grootste binnenvaarthaven van Nederland. Gemeente Altena is in 2019 
ontstaan door een fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en 
Woudrichem; een ambitieuze gemeente die zich na twee jaar door 
ontwikkelt.  
De vraagstukken voor het landelijke gebied zijn groot, daarom 
investeren ze in nog meer kwaliteit en versterking van de organisatie. 
De komende jaren gaan ze een paar duizend woningen bouwen, de A27 
verbreden, de binnenhaven uitbreiden én willen ze een duurzame en 
natuur inclusieve gemeente zijn. Voor het sociaal domein geldt dat er 
het realiseren van volhoudbaarheid op de agenda staat.   
 
Er is bij Altena veel ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen. Ze 
vinden het belangrijk dat jij uitdaging en waardering vindt in je werk, 
want jouw werk doet ertoe! Samen met 400 bevlogen collega’s kan jij je 
inzetten voor de ruim 56.000 inwoners en de ondernemers van de 
gemeente. 
 
Daar horen de volgende kernwaarden bij: slagvaardig, aansluiting 
zoeken bij, bevlogen en wendbaar.  
 
Team Financiën 
Het team Financiën is gericht op financieel advies aan de organisatie en 
het optimaal en efficiënt uitvoeren van de financiële administratie. 
Daarnaast is het team gericht op het gehele financiële beheer inclusief 
de jaarrekening, begroting en bestuursrapportages. Het team bestaat 
uit 25 fte, verdeeld over Financieel Advies en Financieel Beheer.  
 

Financieel Advies (14 fte) bestaat naast de beleidsadviseur Financiën uit 
zowel financieel adviseurs als business controllers. De financieel 
adviseurs hebben een eigen aandachtsveld.  
Ook de verantwoordelijkheid voor inkoop valt onder Financieel Advies. 
Financieel Beheer (11 fte) bestaat uit medewerkers financieel beheer en 
medewerkers financiële administratie. 
 
Wat ga je doen? 
De afgelopen jaren is gewerkt aan het integreren van de teams 
Financieel Advies en Financieel Beheer tot één team Financiën. Als 
manager Financiën ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten 
en ontwikkeling van je team. Je geeft heldere kaders, stimuleert 
daarbinnen eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap en stuurt op 
resultaten & effecten. Je zorgt binnen je team voor persoonlijke en 
relationele ontwikkeling. Je neemt medewerkers mee in hun 
ontwikkeling tot volwaardig gesprekspartner en (intern) adviseur in een 
organisatie die door de fusie een schaalsprong heeft gemaakt.  
Je bent voor bestuur en directie een stevige sparringpartner, die vanuit 
een helicopterview naar vraagstukken kijkt.  
 
De opgave richt zich met name op de verdere ontwikkeling en 
professionalisering van (de leden van) het team.  
Natuurlijk zorg je ook samen met je team en de overige teams in de 
organisatie dat de producten in de P&C cyclus tot stand komen.  
Daarbij werk je vanuit een open houding naar de rest van de 
organisatie. 
 
 
 
 
 

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Altena op zoek naar een teammanager Financiën. Beschik 
jij over inhoudelijke kennis en ben je een coachende leidinggevende? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Waarom Altena? 

+ Ruimte voor persoonlijke groei 

+ Dichtbij  

+ Organisatie in ontwikkeling 

+ Investeren in vitaliteit van de 
medewerkers 
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Persoonlijk profiel 
Je bent een natuurlijk leider, een stevige persoonlijkheid, een verbinder 
met overtuigingskracht en een open stijl van communiceren. Als 
coachend leidinggevende bied je de ruimte voor persoonlijke groei en 
ontwikkeling; medewerkers krijgen de sturing en coaching die nodig is. 
Een proactieve en gedreven manager, die makkelijk in leiderschapsstijl 
kan variëren. Als dienend leider ben je transparant, open en 
benaderbaar. Daarnaast ben je een goede gesprekspartner voor 
bestuurders, directie, managementteam en medewerkers. 
Samenvattend: een natuurlijk leider, communicatief sterk, kan variëren 
in leiderschapsstijl, politiek-bestuurlijk sensitief, ontwikkelgericht en met 
aandacht voor medewerkers (oprecht geïnteresseerd). 
 
Wat breng je mee? 

- HBO+/WO werk- en denkniveau 
- Politiek-bestuurlijk sensitief 
- Kennis en ervaring met gemeentefinanciën (BBV en P&C-

cyclus) is een pre 
- Ervaring als manager/coördinator 

 
Geboden wordt 
De gemeente Altena beloont je graag voor je inzet, want jij maakt het 
verschil! Werken voor Altena betekent volop ruimte voor eigen 
initiatief, het ontwikkelen van je talenten en een optimale balans tussen 
werk en privé. Een fijne plek om vanuit huis te werken is belangrijk, 
vooral in deze tijd. Je kan gebruik maken van ergonomische 
kantoorartikelen voor je thuiswerkplek. Er is aandacht voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling: je kunt opleidingen en cursussen volgen via 
de Altena Academie.  
 
 

 
Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bieden ze je een salaris 
van maximaal € 6.365, -, - bruto per maand, op basis van een 36-urige 
werkweek (functieschaal 13). Aanvullend hierop ontvang je een IKB van 
17,05% van het jaarsalaris. Een reiskostenvergoeding woon-
werkverkeer, flexibele werktijden, een IPhone en laptop en sociale 
werksfeer.  
 
Geïnteresseerd?  
Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt en kom jij het verschil maken? 
Solliciteer dan uiterlijk voor 6 oktober 2021. Upload je sollicitatie via 
onze website: https://www.geerts- partners.nl/vacatures. 
 
Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten 
uit voor een online voorgesprek met Carelien Liebrecht.  
 
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Carelien Liebrecht, 
senior-adviseur, bereikbaar op 06 21 29 76 33 of 013 – 20 71 00 06. 
  
De voorselectiegesprekken met Carelien Liebrecht vinden plaats op  
11 en 13 oktober 2021. In verband met de herfstvakantie kan in overleg 
een ander moment worden afgesproken. 
De gesprekken bij de gemeente Altena zijn gepland op 20 oktober 2021 
(1e ronde) en op 28 oktober 2021 (2de ronde). 
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
   

 
Geboden wordt 

+ Max. € 6.365, - obv 36-urige 
werkweek 

+ 17,05% IKB 

+ ABP-keuzepensioen en 
uitstekende verlofregelingen 


