Het OV-bureau zoekt een

FINANCIEEL EXPERT (0.6 - 0.8 fte)

Ben jij die financieel expert met ervaring bij de overheid, die toe is aan een tweede of derde loopbaanstap? Ben
jij een enthousiaste en ambitieuze financial en behoort communiceren tot je tweede natuur? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Het werkterrein
Het OV-bureau Groningen Drenthe organiseert namens de provincies Groningen en Drenthe en gemeente
Groningen voor inwoners en bezoekers doelmatig openbaar vervoer per bus. Een team van ruim 30
medewerkers ontwikkelt vanuit het kantoor in Assen dit openbaar vervoer proactief, vanuit professionele en
maatschappelijke betrokkenheid en binnen een bestuurlijke context. Medewerkers dragen vanuit de projecten
en taken bij aan de realisatie van de doelstellingen die geformuleerd worden in de begroting. De klant/reiziger
staat in ons werk centraal.
Het OV-bureau Groningen Drenthe is opbrengstverantwoordelijk voor het openbaar vervoer per bus in
Groningen en Drenthe. Dit betekent dat het OV-bureau een bredere taak heeft dan alleen het aanbesteden en
beheren van concessies. Het vervult ook de rol van regisseur die het vervoer ontwikkelt en de klant/reiziger
betrekt bij dit proces.
De jaarlijkse omzet van het OV-bureau bedraagt ca 125 miljoen euro en het OV-bureau legt in financiële en
beleidsmatige zin verantwoording af aan het bestuur. Hierin zijn de provincies Groningen en Drenthe en de
gemeente Groningen vertegenwoordigd.
Het OV-bureau Groningen Drenthe wordt de afgelopen jaren gekend als een vooraanstaande en vooroplopende
OV-autoriteit. Aspecten die eruit springen zijn (open) data-analyse, doorontwikkeling tijdens lopende concessies
en verduurzaming.
De organisatie
De organisatie bestaat uit veelal hoog opgeleide, gedreven professionals die de volgende kernwaarden
onderschrijven: betrokkenheid en passie, integraal denken en werken, het verschil willen maken en zoeken naar
verbinding en samenwerking. De medewerkers van het OV-bureau Groningen Drenthe zijn aanspreekbaar op
expertise, gedrevenheid, enthousiasme en grenzen durven verleggen.
Jouw functie
Deze functie maakt deel uit van het team Financiën, Control, Juridisch en IT, met de concerncontroller als
leidinggevende. Het team is onder meer verantwoordelijk voor een verantwoord financieel beleid, de P&C-cyclus
en juridische zaken. Daarnaast ook voor de informatievoorziening en het leveren van bijdragen aan projecten en
het voldoen aan de eisen die gesteld worden door de toezichthouder (BZK) en de accountant. We zijn een
compact team dat volop in ontwikkeling is en zoeken een adviseur die hieraan bijdraagt.
Je werkt aan een optimale uitvoering van de planning- en control-cyclus en stelt de begroting, bestuur- en
managementrapportages en de jaarstukken op. Je bewaakt de kwaliteit van de planning- en control-informatie
en komt met verbetervoorstellen. Daarnaast toets en evalueer je de naleving van financiële kaders, richtlijnen en
regelgeving. Als stevige gesprekspartner geef je advies aan de concerncontroller, de directeur, het MT en
individueel aan de budgetverantwoordelijke teamleiders. Jouw advies is duidelijk en oplossingsgericht. Hierbij
heb je steeds als doel om als organisatie een verantwoord en inzichtelijk financieel beleid te voeren.

Jouw profiel
• Afgeronde relevante HBO+ opleiding (bedrijfseconomie, accountancy of vergelijkbaar)
• Kennis van toepasselijke wet- en regelgeving, met name het BBV
• Ervaring met opstellen van jaarstukken en begrotingen is een vereiste
• Kennis van en aantoonbare ervaring met integrale advisering op politiek bestuurlijk niveau
• Je hebt uitstekende vaardigheden op financieel vlak (web based boekhoudpakketten en Excel)
• Je hebt affiniteit met nieuwe informatiesystemen (business intelligence tools)
• Je bent organisatie- en omgevingsbewust
Jij bent
Bovenal ben je financieel uitstekend onderlegd, analytisch en adviesvaardig. Je kunt zelfstandig jaarstukken, de
begroting en rapportages opstellen, maar wil je graag nog verder ontwikkelen, zowel in je vak als persoonlijk. Je
proactieve rol is van groot belang voor de sturing en beheersing van onze processen. Een kritische instelling
waarderen we zeer, en je denkt ook constructief mee met de verantwoordelijke budgethouders. Verbeteringen
voor het proces zet je om in concrete acties. Je kunt gemakkelijk een ingewikkelde (financiële) boodschap
overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.
Wij bieden
Werken bij het OV-bureau Groningen Drenthe is werken aan vraagstukken die iets betekenen voor het openbaar
(bus)vervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Je werk is afwisselend en uitdagend en je krijgt de ruimte
voor een eigen inbreng. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling.
Naast goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij afhankelijk van je ervaring, voor deze functie een salaris
van maximaal € 70.691 bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (functieschaal 11, norm 1 januari 2019). Dit is
inclusief het Individueel Keuze Budget (IKB) van 22,37 %. Het IKB is opgebouwd uit het vakantiegeld, de
eindejaarsuitkering, bijdrage levensloop en bovenwettelijke vakantiedagen. Het IKB kan maandelijks voor
diverse doelen worden ingezet. Het OV-bureau volgt de CAO Provincies.
Deze vacature betreft een structurele functie. Wij bieden in eerste instantie een aanstelling voor een jaar, die bij
gebleken geschiktheid, ongewijzigde omstandigheden en een goede wederzijdse match, wordt omgezet naar
een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Wil je meer weten?
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie dan kun je contact opnemen met Wilko Mol, directeur, via
0592 396900.
Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met Attie Sijpkes, via 0592 396900 of
vacature@ovbureau.nl.
Solliciteren?
Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan de heer W. Mol, directeur, en sturen naar vacature@ovbureau.nl.
Je kunt reageren tot 2 juni 2019. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 19 en 20 juni, met 24 juni als
reservedatum.
De privacyverklaring van het OV-bureau vind je op ovbureau.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

