Interne en
Externe
werving
VACATURE OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND
Functie: CONCERN CONTROLLER
Vacaturenummer: 2019-09
Naam afdeling: Dienstverlening
Informatie bij: Ed Valk
Salarisschaal: 12
Salaris (fulltime basis): maximaal € 5520Status: Intern en Extern vrijgegeven
Reactietermijn: tot uiterlijk 10 mei 2019

Vacaturehouder: Ed Valk
Telefoonnummer: 071-4083452
Sollicitatiebrief naar: P&O@odwh.nl
Aantal uren (min/max): 36
Aard dienstverband: vast

Organisatie:
De Omgevingsdienst West-Holland werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de
gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de
Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.
De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en
veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doen we door vergunningverlenings-,
toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. We nemen milieubeschikkingen namens
gemeenten, zien toe op naleving van milieuwetgeving, geven milieuadvies aan opdrachtgevers en
informeren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere
overheden.
PLAATS IN DE ORGANISATIE:
De afdeling Dienstverlening heeft tot doel het primaire proces te ondersteunen en te faciliteren, zodat het
optimaal kan functioneren. De afdeling Dienstverlening bestaat uit het team Servicebureau en de clusters
Planning & Control, HRM, Informatiemanagement, Inkoop, MT- en Bestuurs-ondersteuning en de driehoek
Communicatie, Accountmanagement en Strategisch beleid.
Je rapporteert aan de Directeur en samen met haar ondersteun je de besturen en directie bij het zo
effectief, efficiënt en klantgericht mogelijk besturen van deze organisatie. Met jouw team ben je
verantwoordelijk voor de financiële bestuurbaarheid van de Omgevingsdienst en de strategische
beleidsadvisering. Daarnaast ga je goede samenwerkingsrelaties aan met externe partijen zoals de
accountant, de deelnemers en de audit-commissie.

Functieprofiel
Vakgebied: Financieel
Niveau: WO-niveau afgerond, aangevuld met RA of RC
Functieomschrijving:
Als concerncontroller zorg je voor het optimaal “in control” zijn van de organisatie, wat leidt tot het
realiseren van de strategische doelen van de Omgevingsdienst West-Holland. Je maakt je sterk voor
effectieve informatie en analyse zodat de deelnemers, het bestuur en directie de bedrijfsvoering

-processen kunnen aansturen en je weet de onderliggende processen te verbinden aan de missie en
verantwoordingscyclus.
Werkzaamheden:
 Het erop toezien dat de organisatie in control is binnen de diverse resultaatsgebieden van de
organisatie (deelnemers, medewerker, financiën, bedrijfsvoering) en daarin adviseren en sturen
van Directie en het bestuur;
 Je adviseert het bestuur en Directie over optimalisaties binnen de diverse resultaatsgebieden van
de organisatie;
 Je hebt een overstijgende onafhankelijke rol en rapporteert rechtstreeks aan de directeur;
 Adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het organisatie
breed beleid met betrekking tot het monitoren en bijsturen vanuit planning & control, treasury en
kwaliteitsperspectief;
 Het beheersen van risico’s vanuit audit, risk en compliance perspectief;
 Signaleren van trends en ontwikkelingen in de omgeving van Omgevingsdienst (deelnemers,
stakeholders, politiek, maatschappij) en op basis daarvan komen tot voorspellingen en
aanbevelingen t.a.v. de koers van de organisatie aan de directie;
 Leidinggeven aan de afdeling Planning & Control (P&C en de financiële administratie).


Wie zoeken we?
 Je hebt een relevante opleiding op WO-niveau afgerond, aangevuld met RA of RC;
 Je hebt meerdere jaren ervaring als controller;
 Je beschikt over gedegen kennis van en ervaring met financieringsstromen, BBV,
(project)management, bedrijfsprocessen, Planning & Control, treasurybeleid, e.d.;
 Je denkt en handelt in het belang van de cliënten en vertaalt hun wensen en behoeften in
concrete oplossingen;
 Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid en denkt niet in ‘problemen en bezwaren’ maar in
kansen en mogelijkheden;
 Je hebt een proactieve, anticiperende, kritische en flexibele werkhouding.
Ons aanbod:
 Een hecht zelf organiserend team Planning & Control met innovatieve professionals;
 Je maakt deel uit van een maatschappelijk betrokken organisatie waarin bevlogen en betrokken
medewerkers zinvol werk doen;
 Een brede functie met veel uitdagende onderwerpen, waar je als spin in het web echt het verschil
kunt maken;
 Ruimte om jezelf te ontwikkelen en om aan jouw persoonlijke doelen te werken;
 Een fulltime baan (36 uur) met salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-Gemeenten met een
individueel Keuzebudget van 17,05 % naast het maandsalaris.
 Een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op verlenging naar een vast dienstverband.
Vind je dit interessant?
Voor meer informatie over deze functie kun je terecht bij Ed Valk, concern controller a.i. (071-408 34 52) of
Henk van Hattum, adviseur P&O (071- 408 33 88).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

