
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

VACATURE  
 

Sta jij midden in de samenleving en wil je aan de slag als Financieel Adviseur bij een 

energieke overheidsorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond Fryslân? 

 

Solliciteer dan bij Veiligheidsregio Fryslân! 

 

 

Ter versterking van het team Financiën zijn wij op zoek naar een: 

 

 

Financieel Adviseur 
 

Standplaats Leeuwarden - voor 36 uur per week  

 

 

Met en voor wie ga je werken? 

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Crisisbeheersing, Brandweer en GGD samen aan een veilig en 

gezond Fryslân. Samenwerken met andere organisaties staat hierbij centraal. Ons werk is divers, geen 

dag is hetzelfde. Net als de mensen die bij ons werken. Van Financieel adviseur tot medewerker 

materieelbeheer, van jeugdverpleegkundige tot P&O-adviseur: wij zijn allemaal Veiligheidsregio 

Fryslân. Iedereen draagt vanuit de eigen expertise bij aan het functioneren van onze organisatie. 

Daarbij streven we naar een ‘Great Place to Work’ voor onze medewerkers. Dit betekent onder meer 

dat we aandacht hebben voor goed werkgeverschap, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling van 

onze medewerkers. 

 

Ons team 

Je gaat deel uit maken van het team financieel adviseurs die samen met het team financiële 

administratie de afdeling financiën van de VRF vormt. Het team financieel adviseurs bestaat uit 3 

beleidsadviseurs en 2 financieel adviseurs. 

 

Als Financieel Adviseur  

- ontwikkel, bouw en werk je samen met de afdeling financiën aan toepassingen met business 

intelligence software om de financial control organisatie breed te versterken; 

- ontwikkel en bouw je samen met de afdeling financiën en de andere organisatieonderdelen 

toepassingen om de volgende stap te maken naar management control via business intelligence 

software, bijvoorbeeld middels dashboard ontwikkeling; 

- voer je administratieve controles en financiële analyses uit voor de financieel (beleid)adviseurs 

of financiële administratie; 

- ondersteun je en adviseer je over budgetbeheer, formatie, bezetting en werkverdeling; 

- stel je cijfers op of lever je deze aan op teamniveau voor periodieke tussentijdse rapportage(s) 

voor de financieel (beleid)adviseurs, budgethouders en teamleiders; 

- stel je administratieve en/of projectbegroting op voor de financieel (beleid)adviseurs; 

maak je basisbestanden (bijvoorbeeld (financiële) meerjaren onderhoud- en investering 

planningen) op of actualiseer je deze.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Als Financieel Adviseur is het logisch dat jij beschikt over: 

- hbo werk- en denk niveau. 

- boekhoudkundige kennis en ervaring / administratief onderlegd. 

- affiniteit met business intelligence (software). 

- maximaal 3 jaar ervaring op het terrein van financiën. 

- een goed ontwikkeld analytisch vermogen en tactisch inzicht. 

- een stimulerende en enthousiasmerende persoonlijkheid; je werkt graag aan nieuwe 

ontwikkelingen samen met je collega’s. 

 

Wat bieden we jou?  

- Een uitdagende functie waar je de mogelijkheid krijgt om te leren en je persoonlijk te 

ontwikkelen.  

- Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling maximaal € 4.008 bruto 

 per maand bij een werkweek van 36 uur. (schaal 9 CAR UWO) 

- Een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit bedraagt 17,05% van je brutosalaris. Met het IKB kun 

 je keuzes maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen. 

- Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenvergoeding. 

- Deze functie is in eerste instantie voor twee jaar. Wij starten met een jaarcontract. Na twee 

jaar wordt de functie-inhoud geëvalueerd en is, afhankelijk van de uitkomst, een vaste 

aanstelling mogelijk.  

 

Wil je meer weten over deze functie? 

Neem dan contact op met John Bonnema, hoofd Financiën en Concern Controller a.i. via 

telefoonnummer 06 363 44 264. 

 

Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren. Interne en 

externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. 

 

De gewenste startdatum is in overleg doch zo spoedig mogelijk.  

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Dan horen we graag van jou! Je kunt tot uiterlijk 23 september solliciteren via deze link. De eerste 

gesprekken vinden plaats op 30 september in de ochtend. We verzoeken je met dit dagdeel rekening 

te houden.  

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, delen wel! 

 

https://solliciterenbij.veiligheidsregiofryslan.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=214

