Veiligheidsregio Groningen bestaat uit zo’n 1000 medewerkers en 39 kazernes.

Groningen

De komende periode zal het team zich verder ontwikkelen en staan er mooie
uitdagingen te wachten, zoals bijvoorbeeld het verder professionaliseren van

Voor al deze medewerkers levert team Financiën & Control ondersteuning en
advies op het gebied van financiën, kwaliteitszorg en control, inkoop en

de Planning en Control Cyclus, het anders inrichten van budgethouderschap en

juridisch zaken. Daarnaast geeft het team invulling aan verplichtingen
voortkomend uit wet- en regelgeving.

o.a. aan de slag met de systeemtechnische gevolgen van de organisatieaanpassing.

wij zoeken een
medewerker financiële administratie (36 uur)
CRISISBEHEERSING

met een klantgerichte houding. Je bent assertief en betrokken en beschikt daarnaast over een
kritische- en nauwkeurige werkhouding. Ook beschik je bĳ de uitvoering van je werkzaamheden
over stressbestendigheid.
Wat ga je doen?

Veiligheidsregio Groningen (VRG) is als innovatieve en betrokken
netwerkorganisatie de
verbinder voor een
zelfredzame samenleving
die nuchter omgaat met
risico’s. We geloven
daarbij in de kracht van
samenwerking tussen
mensen. We gebruiken
ons collectieve vakmanschap om Groningen
samen met onze partners
zo veilig mogelijk te
maken (en te houden).
In een noodsituatie
zorgen we ervoor dat
inwoners en organisaties
elkaar weten te vinden
om effectief te kunnen
helpen. Samen werken
aan veiligheid dicht in
de buurt.

Als medewerker crediteuren en debiteurenbeheer ben je
werkzaam binnen het cluster financieel beheer. Je bent
mede verantwoordelijk voor het verwerken en beheren
van de sub-administraties crediteuren en debiteuren.
Voor collega’s en leveranciers ben je (via mail of
telefonisch) vraagbaak op het gebied van betalingen.

De ideale achtergrond

• Je hebt MBO werk- en denkniveau;
• Je hebt ruime kennis en ervaring binnen het vakgebied;
• Je hebt kennis van wet- en regelgeving binnen het
vakgebied;
• Je hebt kennis en inzicht in organisatorische
verhoudingen;
• Je hebt affiniteit met de crediteurenadministratie;
• Je bent klantgericht, betrokken, stressbestending en
nauwkeurig;
• Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en
geschrift;
• Je hebt basiskennis van BTW en de werkkostenregeling.

Wat bieden wĳ?

Een werkomgeving met korte lijnen en aandacht voor
elkaar. We vertrouwen op jouw vakmanschap en leggen
de verantwoordelijkheid daarmee laag in de organisatie.
Wij vinden het belangrijk dat je jezelf verder ontwikkelt
en wordt daarin begeleid. Jouw ideeën doen ertoe!
Verder bieden wij de mogelijkheid om je werktijden
flexibel in te delen.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de
gemeentelijke CAO, waaronder voor deze functie een
salaris tot maximaal € 3.083,- bruto per maand (schaal 7)
bij 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en
ervaring.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Jetse van der Meer, teamleider financiën
& control, telefoonnummer 06 45 41 10 27.

Enthousiast geworden?

Ben jij de ideale kandidaat voor deze functie,
stuur dan voor 2 december 2019 je kernachtige
motivatie en een CV naar personeel@vrgroningen.nl,
t.a.v. Chantal Streppel, adviseur DPOO, onder
vermelding van het vacaturenummer 2019.024.VRG.
De selectiegesprekken staan gepland op dinsdag
10 december 2019.

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op
www.veiligheidsregiogroningen.nl.

