24 augustus 2021
Vacature (junior) Planeconoom
Nunspeet is ambitieus en dat leidt tot diverse en grote plannen en projecten.
De ontwikkeling van nieuwbouwlocaties voor woningen en bedrijventerreinen, de herontwikkeling van de stationsomgeving, de revitalisering van
een sportpark inclusief nieuwbouw van een zwembad en sporthal en de
uitvoering van het onderwijshuisvestingsplan zijn hier voorbeelden van. Om
ook financieel grip te houden op deze ontwikkelingen, zoekt Nunspeet een
proactief financieel geweten voor ruimtelijke plannen en projecten.
Wil jij die proactieve planeconoom zijn of worden? En wil jij die financieel
sparringpartner voor projectleiders van (grote) projecten zijn? Wil jij werken
voor een groene en ambitieuze gemeente? Lees dan verder, want binnen
team Financiën zoeken we een (junior) planeconoom voor 36 uur per week.
Team Financiën
Team Financiën bestaat uit 18 enthousiaste collega’s en wordt aangestuurd
door een teammanager. Samen zijn we verantwoordelijk voor het financieel
beleid, het financieel beheer en het heffen en invorderen van gemeentelijke
belastingen. In deze functie werk je zelfstandig binnen de organisatie maar je
kunt binnen je team rekenen op een nauwe samenwerking met de financieel
adviseurs. We werken op een collegiale en informele manier en zijn gedreven
ons werk zo goed mogelijk te doen.
Ben jij een starter op de arbeidsmarkt en heb je je opleiding net afgerond?
Ook dan nodigen wij je uit om te solliciteren. Wij zorgen voor de juiste ondersteuning zodat jij het vak in de praktijk verder kunt leren.
Jouw werkzaamheden
• Je denkt als proactieve planeconoom mee in de financiële en ruimtelijke
mogelijkheden en oplossingen binnen grondexploitaties. Je kunt grondopbrengsten en gebiedsinvesteringen bepalen, kunt grondexploitaties en scenarioberekeningen maken en je kent de mogelijkheden voor kostenverhaal van
ruimtelijke plannen.
• Je stelt periodiek grondexploitatieberekeningen op, actualiseert deze en
toetst adviezen hieraan. Ook stel je, in samenspraak met de projectleiders,
jaarlijks het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) op. Dit MPG is een
jaarlijks verantwoordingsdocument waarin de stand van zaken rond grondexploitaties wordt gerapporteerd en de (financiële) verwachtingen voor de
komende jaren.
• Je voert voor en met projectleiders van grote projecten de financiële controle van projecten uit. Je ondersteunt bij het bewaken van de financiële kaders
en het analyseren en financieel rapporteren van de projecten.
Wat verwachten we van jou?
• minimaal een afgeronde hbo/wo-opleiding hebt met financieel/economische
specialisatie;
• werkervaring hebt als planeconoom en ervaring in financiële werkzaamheden binnen een bestuurlijke/politieke omgeving. Let op: dit is wenselijk,
maar ook als jij een starter bent op de arbeidsmarkt en net je opleiding hebt
afgerond, nodigen we je van harte uit te solliciteren;
• meedenkt in de opzet van een goede projectrapportage richting directie en
bestuur;
• systematisch en zelfstandig kunt werken en hierbij accuraat en analytisch
sterk bent.
• beschikt over goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
• Kennis en ervaring met het werken met software voor het opzetten en bijhouden van grondexploitaties is een pré.
Wat bieden we?
Naast een interessante en uitdagende functie bieden wij jou concreet:
• Het salaris wordt – afhankelijk van opleiding en ervaring – vastgesteld in
functieschaal 10 volgens de CAO-Gemeenten (minimaal € 2.973,-- in aanloopschaal 9 en maximaal € 4.494,-- bruto per maand in functieschaal 10 bij een
36-urige werkweek).
• Je arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor één jaar. Bij goed functioneren wordt deze omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
• De gemeente Nunspeet heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder opleidingsmogelijkheden, een Individueel Keuzebudget van 17,45% dat
je kan inzetten voor bijvoorbeeld extra vrije dagen of kunt laten uitbetalen als
extra salaris.
• ‘Werken op maat’: hierbij kan de werksituatie goed worden afgestemd op de
privésituatie.
• We hebben een actieve personeelsvereniging die maandelijks diverse activiteiten organiseert.
Geïnteresseerd?
Reageer dan uiterlijk 22 september 2021 via https://vacatures.one/21575/
solliciteren t.a.v. Klaudio Hofman, teammanager team Financiën. We zijn
benieuwd naar je motivatie en cv. Wil je meer weten over deze functie en de
gemeente Nunspeet? Neem dan contact op met Klaudio Hofman of Ferdinand
ten Cate via (0341) 25 99 11. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. We vragen je altijd een VOG in te leveren bij indiensttreding.
Beste werkgever
De gemeente Nunspeet is een prachtige gemeente om in en voor te werken.
We zijn niet voor niets door onze eigen medewerkers uitgeroepen tot beste
werkgever!
Over de gemeente
Als gemeente zetten we de inwoner centraal en vanuit de organisatie zetten
we de medewerker centraal. Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk en
daarom bieden we onze medewerkers volop kansen voor scholing en persoonlijke groei.
Het gemeentehuis ligt middenin het centrum van Nunspeet, is goed bereikbaar
via de A28 en heeft een station op loopafstand van het centrum. Er heerst een
familiaire en informele sfeer en we hebben korte lijntjes.
Overtuigd? Reageer dan vandaag nog op deze vacature.

Praten over laatste levensfase en rouw

Postuum Mobilisatie-oorlogskruis

Praten over rouw is zo belangrijk. Rouwen begint vaak al bij het afnemen van onze gezondheid door ziekte of door ouderdom. Wat komen
er dan veel vragen en dilemma’s op ons af.
We hebben dat met elkaar meegemaakt in de
coronaperiode, zeker tijdens de eerste golf!

Het Ministerie van Defensie heeft postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis toegekend aan wijlen Jan Olthuis uit
Hulshorst. Op vrijdag 20 augustus heeft burgemeester
van de Weerd de onderscheiding uitgereikt aan de oudste dochter van wijlen Jan Olthuis, Hennie Vis-Olthuis.

Het blijkt dat praten over de laatste levensfase
en over rouwen bepaald niet eenvoudig is.
Stellen we het praten erover vaak niet lang uit?
Er komt voor ons allen echter een periode dat
beter worden niet meer mogelijk is. Lichamelijke krachten nemen af; pijn, ongemakken en
afhankelijkheid van anderen gaan toenemen.
Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruit gaat? Weet uw naaste wat u in
een dergelijke situatie wel of niet wil? Hebt u
uw wensen op papier gezet en er met anderen
over gesproken?
Hierbij nodigen we u hartelijk uit om hierover
de eerste informatieavond bij te wonen op
dinsdag 7 september om 19.30 uur tot 21.00
uur. U kunt dan met ons in gesprek gaan in de
Veluvine, F.A. Molijnlaan 186. Na de opening
door de burgermeester en inleidende woorden door Gerrinda van der Veen, directeur
van Hospice De Regenboog zal Anita Bultman,
verpleegkundige palliatieve zorg een presentatie houden over ‘In gesprek over de laatste
levensfase’.

De onderscheiding is een blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke
omstandigheden. Olthuis maakte in 1939/1940 deel uit
van het 20e Regiment Infanterie en was in de meidagen van 1940 betrokken bij de gevechten rond de Grebbeberg.
Het Mobilisatie-oorlogskruis is een Nederlandse onderscheiding, ingesteld door Koningin Juliana in 1948
en bestemd voor Nederlandse militairen en andere
Nederlandse onderdanen die tussen 6 april 1939 en
3 september 1945 militaire werkzaamheden hebben
verricht in het belang van het Koninkrijk. Het versiersel bestaat uit een vierarmig bronzen kruis met op de
achterzijde de tekst ‘Den Vaderlant ghetrouwe’.
Jan Olthuis werd geboren op 20 augustus 1910 en
overleed op 4 februari 1987.

Hebt u ook interesse? Neem gerust uw
kind(eren) mee! U kunt u opgeven via info@
hospicenunspeet.nl of bellen naar 0341250962. Van harte welkom! En.. noteert u
alvast de tweede avond in uw agenda? Dat is
DV 5 oktober!
Mw. Gerrinda van der Veen, Anita Bultman en
Wim Visser
12 mei 2021

Prik tegen corona:
ja/nee
De prik beschermt jou tegen corona
Sommige mensen worden erg ziek van
corona. Zij krijgen hoge koorts en moeite met
ademhalen. Een prik tegen corona beschermt
jezelf, en uiteindelijk ook jouw familie en
anderen. Na de prik heb je minder kans om
ziek te worden.
Hoe meer mensen de prik nemen, hoe
moeilijker het coronavirus zich verspreidt.
Als veel mensen de prik nemen kan er steeds
meer en komen er minder coronaregels.

Je kiest zelf
Je kiest zelf of je de prik wilt of niet. De prik is
gratis. Sommige mensen willen de prik niet.
Bijvoorbeeld door hun geloof. Of omdat zij
bang zijn voor de klachten die je soms krijgt
na de prik, zoals pijn in je arm en hoofdpijn.
Heb je twijfels of vragen over de prik? Bel dan
met je huisarts.

Na de prik
Na de prik is het belangrijk dat je nog steeds
de coronaregels volgt. Want het coronavirus
is er nog steeds en de prik beschermt niet
voor 100%.
Ook is het nog niet bekend of je na de prik
het coronavirus nog kunt doorgeven aan
andere mensen. Dat wordt nog onderzocht.

Testen
Laat je testen als je na de prik corona
klachten hebt. De kans dat je corona krijgt
is klein, maar het kan nog steeds. En je kan
misschien ook andere mensen besmetten.

Heb je nog vragen?
Kijk dan op coronavaccinatie.nl
of bel met 0800-1351

