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VACATURE  
 

 

Veiligheidsregio Fryslân 

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Crisisbeheersing, Brandweer Fryslân en GGD Fryslân met 

elkaar aan een gezonder en veiliger Fryslân. Samenwerken met andere organisaties staat hierbij 

centraal. Bij Veiligheidsregio Fryslân werken meer dan 2.100 medewerkers, waarvan ruim 60 procent bij 

de vrijwillige brandweer. De begrotingsomvang van de organisatie is ongeveer € 74 miljoen. 

 

Bestuurlijk 

Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten. De burgermeesters van de 

gemeenten vormen gezamenlijk het Algemeen Bestuur. Naast het Algemeen Bestuur is er een 

Bestuurscommissie Veiligheid en een Bestuurscommissie Gezondheid, in de bestuurscommissies 

worden de inhoudelijke zaken rondom het eigen vakgebied besloten. 

 

Auditcommissie 

De auditcommissie adviseert het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân over alle financiële en 

bedrijfsvoeringsaspecten die zijn opgenomen in de besluitvorming. Daarnaast onderhoudt de commissie 

de contacten met de accountant van de organisatie, met name over de inhoud van zijn opdracht en de 

uitkomsten van zijn werkzaamheden. 

 

 

Voor onze organisatie zoeken wij een 

Extern lid auditcommissie 
met het aandachtsgebied Financiën 

 
 
Wat gaat u doen? 

• U neemt deel aan de vergaderingen van de auditcommissie (5 à 6 keer per jaar) 

• U toetst besluiten op doelmatigheid en rechtmatigheid 

• U adviseert het algemeen bestuur 

• U draagt bij aan de evaluatie van de accountant 

• U geeft gevraagd en ongevraagd advies over verbetering van de planning- en control cyclus 

 

Wat vragen wij? 

•  WO werk- en denkniveau 

•  Affiniteit met financiën en bedrijfsvoering 

•  Ervaring met advisering op doelmatigheid en rechtmatigheid in de publieke sector 

•  Toezichthoudende ervaring, bij voorkeur binnen de publieke sector 
 
 
Belangrijkste competenties  

• Politiek en bestuurlijk sensitief 

• Kritische blik en houding 

• Onafhankelijk 

• Analytisch 
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Wat bieden wij? 

Voor elke vergadering wordt een vaste vergoeding toegekend van €250. Deze vergoeding is inclusief 

voorbereidingen en reiskosten. 

 

Meer informatie nodig?  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Bonnema, concerncontroller a.i. 

(telefoonnummer: 06 363 44 264). Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Harriët 

van Kammen, medewerker P&O (telefoonnummer: 088 229 9279). Heeft u interesse in deze functie? 

Dan kunt u vóór 25 november 2019 solliciteren via deze link.  

 

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd op 9 december aanstaande van 16:00 tot 18:00 uur. We 

verzoeken u met dit tijdstip rekening te houden. 

 

Wilt u meer weten over Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar www.veiligheidsregiofryslan.nl. 
 

 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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