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Wat ga je doen: de uitdaging voor de teammanager 
• Je bent 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. 

• Je richt je samen met je team op de verdere ontwikkeling 
en professionalisering van (de leden van) het team.   

• Je zorgt samen met bestuur, directie en management dat 
planning & control/sturing en beheersing onderdeel 
worden van het DNA van de gemeente. 

 
Altena biedt 

• Een salaris van minimaal € 4.965,- en maximaal € 6.616,- 
(schaal 13) bruto per maand.  

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

vakantiedagen vanaf 30 jaar. 
 
Wat zoekt Altena? 

• HBO+/WO werk- en denkniveau 
• Meerdere jaren ervaring als manager of coördinator 
• Politiek-bestuurlijk sensitief 
• Kennis en ervaring met gemeentefinanciën (BBV en P&C-

cyclus) is een pre 
• Communicatief, resultaatgericht 
• Helicopterview en verbindend 

 
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 met het prachtige 
natuurgebied de Biesbosch en de vestingstad Woudrichem is 
Altena ook voor de toerist een aangename gemeente. 

Waarom werken in Altena?  

 • Jonge, ambitieuze gemeente 

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

• Organisatie in ontwikkeling 

• Platte organisatie 

• Uitdagende maatschappelijke 
opgaven 

Geerts en Partners zoekt voor de gemeente Altena een teammanager Financiën. Wil je met je team werken aan de verdere 
professionalisering van het team en aan de totstandkoming van de P&C-cyclus?  En vind je het leuk om vanuit een 
helicopterview naar vraagstukken te kijken? Dan zoekt Altena jou! 
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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.  
 
In het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat Altena wil 
investeren in de kwantitatieve en kwalitatieve toerusting van de 
organisatie. 
 
Jouw team 
De afgelopen jaren is gewerkt aan het integreren van de teams 
Financieel Advies en Financieel Beheer tot één team Financiën.  
Het team Financiën bestaat uit 25 medewerkers en is gericht op 
het ondersteunen van directie en bestuur en collega’s en zorgt 
voor een goede tot standkoming van de P&C producten.  

 
 
Medewerkers zijn veelal hoogopgeleide professionals en 
vakmensen die voornamelijk zelf organiserend zijn.  
 
Geïnteresseerd? 
Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt en herken jij je in de 
persoon die wij 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 10 en 11 november 2022.  
De data voor de gesprekken bij de gemeente Altena worden op 
onze website gepubliceerd.  
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
 
 

• Schaal 13 

• IKB plus reiskostenvergoeding 

• Ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling 

• Ruimte voor eigen initiatief 

• Flexibel werken in een  
mooi gemeentehuis 

• Betrokken collega’s 

 

Wat biedt Altena?  

 


