Wij zoeken
financiële collega’s!
Wie zijn wij?

Wij zijn een samenwerkingsverband,
genaamd Samenwerking A2 gemeenten, dat werkt voor de gemeenten
Valkenswaard, Heeze-Leende en
Cranendonck. Wij ontzorgen deze gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering en Werk en Inkomen. We zijn
als jonge organisatie volop bezig om
onszelf te ontwikkelen en het organisatie- en teamgevoel te versterken.
We noemen onszelf dan ook ‘Team
A2’. Door middel van onze kernwaarden geven we invulling aan onze
ontwikkelopgaven. Benieuwd hoe wij
met elkaar werken? Kijk dan hier.

Wie ben jij?

Je bent gedreven,
betrokken en
betrouwbaar. Je hebt
er zichtbaar plezier in
je te bewegen in
organisaties waarin nog niet alles is
vastgelegd en waar je in belangrijke
mate kunt bijdragen aan de uiteindelijke
proces- en productinrichting. Je vindt het
leuk om vanuit een ondersteunende
organisatie meerdere gemeenten te
bedienen en je krijgt energie van de
dynamiek die dit met zich meebrengt.

Wat houden de functies in?

We zoeken financiële adviseurs op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. Vanuit jouw rol en
perspectief adviseer en ondersteun je één of meerdere organisaties binnen het samenwerkingsverband op financieel en bedrijfskundig gebied. Je levert een stevige bijdrage aan het ‘in control’
zijn van de vier organisaties. Iedere organisatie heeft zijn eigen vraagstukken en ambities.

Wat heb jij?
Intrinsieke motivatie om te helpen bij de
maatschappelijke opgaven van gemeenten
Wil om te leren
Lef om te vernieuwen

Deskundig kunnen werken
Anderen willen helpen en geholpen willen
worden
HBO/WO opleiding bestuurskunde,
bedrijfskunde, econometrie, controlling,
bedrijfseconomie, accountancy

Wat bieden wij?

Samen met jou willen we onderzoeken waar je staat in jouw
professionele en persoonlijke ontwikkeling en welke financiële
functie hier het beste bij aansluit. En als er nog geen optimale
aansluiting is, dan gaan we het juiste ontwikkelpad met elkaar
vormgeven. Als overheidswerkgever kennen we goede primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden én een omgeving waarin je
jezelf kunt blijven ontwikkelen.
Reageren kan tot en met 1 maart 2020 via www.werkeninzuidoostbrabant.nl. Speeddates vinden
plaats op maandag 9 maart. Voor vragen over de functies kun je terecht bij Angela Breikers,
manager Beleid en Advies, via 06-21163240.

