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Gemeente Epe 

De gemeente Epe heeft ongeveer 33.000 inwoners en 

bestaat uit de dorpen Emst, Epe, Oene en Vaassen en een 

aantal buurtschappen. De gemeente ligt centraal, tussen 

Apeldoorn, Zwolle, Deventer en Harderwijk. Epe is goed 

bereikbaar door haar ligging tussen de A28 en A50. 

Epe is een recreatiegemeente met veel natuurschoon. 

Inwoners, maar ook toeristen, genieten van de Veluwse 

bossen, de heide en het IJssellandschap. De gemeente Epe 

kent een bloeiend verenigingsleven met veel voorzieningen 

en een rijke cultuurhistorie. 

 

De organisatie 
De gemeente Epe is een organisatie in transitie.  
De samenleving vraagt steeds meer en andere dingen en dat 
betekent dat de organisatie meebeweegt.  
De speerpunten van de organisatie zijn: laagdrempelig, 
inwoners betrekken bij ontwikkelingen en het verbeteren van 
de (digitale) dienstverlening. Ambities die niet alleen gevolgen 
hebben voor de werkwijze, maar ook voor de denkwijze en 
cultuur. Het verbeteren van het contact met inwoners en het 
verder vorm en inhoud geven van participatie met de 
samenleving staan centraal. Maar ook het leggen van 
verbindingen binnen de organisatie en het met enthousiasme 
en passie acteren in de ontwikkeling van de organisatie. 
Relevant daarbij is het organisatie breed met elkaar de ruimte 
opzoeken om zaken te organiseren en te verbinden.  

 

 
Epe kent een open en dynamische werkomgeving met korte 
lijnen en laagdrempeligheid. De organisatie bestaat uit 
gedreven, enthousiaste mensen en er is ruimte voor eigen 
inbreng en initiatief.  

Het team 

Financiën, Bedrijfsvoering en Inkoop is een samengesteld 

team bestaande uit 18 collega’s. Het team heeft een leidende 

rol in de verschillende sturingsprocessen en staat dan ook voor 

kwalitatief goede advisering aan de organisatie en het bestuur op 

de diverse beleidsterreinen.  

 

De uitdaging 
• Je bent verantwoordelijk voor een goed lopende 

planning- en controlecyclus, met taken als de 
begroting, jaarrekening en diverse tussentijdse 
rapportages. 

• Je adviseert en ondersteunt de verschillende vak 
afdelingen en het bestuur en management met 
betrekking tot de strategische aspecten van de 
financiële bedrijfsvoering. 

• Je neemt deel aan diverse werk- en projectgroepen.  
• Je levert een bijdrage aan de realisatie van producten 

in het kader van de planning en control-cyclus. 
Hiervoor werk je samen met beleidsinhoudelijke 
collega’s en adviseer je ze bij de aanlevering en 
verantwoording van hun producten.  

• Je draagt gevraagd en ongevraagd 
verbetervoorstellen aan op het vakgebied van 
bedrijfsvoering zoals doorontwikkeling en 
vernieuwing van de producten in planning- en 

Waarom werken in Epe? 

• Werk met impact 

• Organisatie in ontwikkeling 

• Gedreven en enthousiaste 
medewerkers  

• Informele sfeer 

 

 

Geerts en Partners is voor de gemeente Epe binnen het team Financiën, Bedrijfsvoering en 
Inkoop op zoek naar een gedreven en enthousiaste adviseur Bedrijfsvoering (36 uur per week). 
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controlecyclus, financiële instrumenten, richtlijnen en 
procedures. 

Wat zoeken we? 

• Je beschikt minimaal over HBO werk – denkniveau 

• Je hebt een aantal jaren relevante werkervaring, bij 

voorkeur binnen de overheid. 

 

Verder ben je: Analytisch, probleemoplossend, zorgvuldig, 

daadkrachtig, overtuigend, communicatief vaardig, 

enthousiast, omgevingsbewust, bezit een flinke portie humor 

en bent bovenal een prettig mens. 
 

Geboden wordt 

De gemeente Epe biedt een marktconform salaris. Ook 

beschik je over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van 

je brutosalaris. Er zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

die de mogelijkheid bieden om werk en privé optimaal te 

combineren. Ook de flexibele werktijden die worden 

gehanteerd, passen hierbij. Andere secundaire 

arbeidsvoorwaarden zijn: 

• Laptop en telefoon (of Bring Your Own Device-

regeling); 

• 144 wettelijke vakantie-uren per kalenderjaar bij 

een fulltime dienstverband - conform de CAO 

Gemeenten;   

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 

• Deelname aan ABP-pensioenregeling; 

 

 

 

• Mogelijkheid tot deelname aan collectieve 

zorgverzekering; 

• Voldoende gratis parkeergelegenheid bij het 

gemeentehuis. 

 

Geïnteresseerd? 

Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt solliciteer dan uiterlijk 

vóór 7 juli a.s. Upload je sollicitatie via onze website: 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures.  

Wil je meer informatie over de functie bel dan met Piet 

Wanrooij, 06-519 977 17 of 013 20 71 00 06.  
 

De voorselectiegesprekken door Geerts & Partners worden 
gehouden op 8 en 11 juli a.s. De selectiegesprekken bij de 
gemeente Epe worden z.s.m. ingepland. Een assessment kan 
deel uitmaken van de selectieprocedure. 

De exacte data worden op de website van Geerts & Partners 

gepubliceerd.  . 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures

