ODRA zoekt een

Business Controller
36 uur per week

Wat je gaat doen
• Je ondersteunt teamleiding, management en de 		
organisatie als geheel zodanig dat deze in staat zijn om
hun taakstelling m.b.t. efficiënte en effectieve bedrijfsvoering te bereiken en bent medeverantwoordelijk voor de
brede control binnen ODRA.
• Je adviseert management over financieel, economische
vraagstukken, waarbij je nadrukkelijk kijkt naar alle
relevante aspecten van de bedrijfsvoering en risico-		
aspecten.
• Je beschrijft en onderhoudt de financiële processen, doet
verbetervoorstellen voor procesbeheersing, de 		
rapportages en het beheer (AO/IC).
• Je stelt op en adviseert over de begroting, voortgangsrapportages en jaarstukken op.

Wat je kunt en kent
Je hebt…
• een HBO opleiding richting Bedrijfskunde, Financiën,
Economie, en/of specialisatie middels een controllersopleiding, of een vergelijkbare studie
• ervaring in een vergelijkbare functie binnen de overheid

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een samenwerkingsverband van tien gemeenten - Arnhem,
Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar - en de
provincie Gelderland. We werken nauw samen op het
gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Ook geven we specialistisch advies over de
milieuwetgeving en voeren we bouwtaken uit. Met zo’n
150 collega’s bouwen we dagelijks aan een gezonde,
veilige en duurzame leefomgeving.

• kennis en ervaring met de toepassing van BBV 		
voorschriften/financiële systemen gebruikt door 		
overheden
Je...
• bent een makkelijk benaderbare en prettige teamspeler en
weet welke vaardigheden ingezet moeten worden als
adviseur
• bent een doener en beweegt je makkelijk en klantgericht op
alle niveaus
• maakt verbinding, bent proactief, nieuwsgierig, leeft je in
en denkt mee en neemt initiatief

Wat we je bieden
We bieden je een boeiende en afwisselende functie in een
dynamische en groeiende organisatie. Vakmanschap,
verantwoordelijkheid, vertrouwen en samen zijn onze
kernwaarden. Je krijgt persoonlijke begeleiding en loopbaanen ontwikkelmogelijkheden. In onze informele en prettige
werksfeer is er ruimte voor jouw ideeën en voor kennisdeling.
Verder bieden we je goede arbeidsvoorwaarden met een
Individueel Keuzebudget en een vergoeding voor een
smartphone en woon-werkverkeer.

We werken volgens ‘het nieuwe werken’. Het
salaris is maximaal € 4831,- (functieniveau 10A).
Afhankelijk van kennis en ervaring kan
inschaling in een aanloopschaal plaatsvinden.

Heb je vragen?
Voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met Pieter Paul van de Wal,
manager Bedrijfsvoering via 026 - 377 17 84.
Over de procedure kun je contact opnemen met
Marlous Morren, HR-adviseur, via
026 – 377 44 07.

Zo solliciteer je
Stuur je motivatiebrief en cv vóór 4 november
2020 naar oa-vacatures@odra.nl onder
vermelding van vacaturenummer 2020-03-03.
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 10
november 2020.

Wij hebben begrip voor acquisitie, maar
gaan daar niet op in.

