RMN en de AVU zijn op zoek naar een

Assistent Controller/Financieel Adviseur

RMN (Reinigingsbedrijf Midden
Nederland) is een gemeenschappelijke
regeling van de gemeenten Baarn,
Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein
en Zeist. Wij zijn specialist in
afvalinzameling, straatreiniging en
groenonderhoud en zorgen met onze
werkzaamheden voor een aangenaam
straatbeeld. Met ruim 170 collega’s in
de binnen- en buitendienst bedienen
wij zo’n 100.000 huishoudens.
De AVU (Afvalverwijdering Utrecht) is
een gemeenschappelijke regeling van
de Utrechtse gemeenten. Wij werken
samen met en in opdracht van de
Utrechtse gemeenten en dragen zorg
voor de overslag, het transport en de
verwerking van het huishoudelijke afval
van de deelnemende gemeente in de
provincie Utrecht.

Jouw taken
• financieel consulent en eerste aanspreekpunt voor de Afval Verwijdering
Utrecht (AVU) voor gemiddeld 2 dagen per week;
• uitvoeren en adviseren over het beleid op de meerdere samenhangende
vakgebieden in relatie tot de financiële planning en control cyclus;
• adviseren over financiële vraagstukken en processen die tactisch van aard
zijn vanuit een breed financieel perspectief;
• analyseren en adviseren van financiële gegevens zoals o.a. treasury,
planeconomie, interne controle, bestuurs- en managementondersteuning
• zorgdragen voor de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire
financiële vraagstukken en processen;
• zorgdragen voor het in compliance zijn met wet- en regelgeving (BBV);
• ontwikkelen en inzetten van BI tools;
• fungeren als sparringpartner voor het Hoofd Financiën en Control, denkt
inhoudelijk mee en bent een stevige gesprekspartner.
Jij
• hebt een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van bedrijfseconomie of
bedrijfskunde;
• hebt ervaring in de afvalbranche (een pré)
• hebt ruime kennis en ervaring met (gemeentelijke) financiële
administratieve en met het toepassen van de regels uit het BBV
• hebt goede communicatieve- en adviesvaardigheden;
• hebt gedegen kennis van met toegepaste software;
• hebt ervaring met aanbestedingstrajecten;
•
•

bent in staat zelfstandig maar ook in teamverband te werken;
beschikt over een sterk analytisch inzicht en kunt prioriteiten stellen;

•

kunt in drukke tijden het overzicht te bewaren en blijft accuraat;

•

bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt;

Wij bieden
•

een uitdagende functie van 32 uur per week;

•

uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de CAO SGO.

Solliciteren
Mail je motivatie en CV vóór 31 januari 2020 aan de afdeling P&O via
sollicitatie@rmn.nl. Voor aanvullende informatie over deze functie kun je
contact opnemen met Wilko van Voorst, Hoofd Financiën en Control, telefoon
035-60 39 222.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

