VACATURE

FINANCIAL CONTROLLER
Bij Result Laboratorium is een vacature ontstaan voor een
FINANCIAL CONTROLLER voor 24 tot 32 uur per week (werkdagen in overleg)
Result Laboratorium C.V. is een zelfstandig laboratorium en verzorgt 24 uur per dag
deskundige, klantgerichte en hoogwaardige routine én bijzondere diagnostiek, zoals
DNA en fertiliteitsonderzoek. Dit doet zij o.a. voor het Albert Schweitzer ziekenhuis, het
Beatrixziekenhuis en diverse verpleeghuizen, GGZ instellingen, huisartsen en
verloskundigen in de regio Zuidwest Nederland. Ruim driehonderd medewerkers
zorgen ervoor dat er bloedafnames bij patiënten worden uitgevoerd en het
materiaal op één van de drie laboratoria wordt geanalyseerd.
Result Laboratorium heeft stevige groeiambities in een markt die in ontwikkeling is.
Om daar mede invulling aan te geven zijn wij op zoek naar een even ambitieuze
financial Controller. Result Laboratorium heeft een jaaromzet van € 22 miljoen.
Heb je hart voor de zorg? Ben je een pragmatische doener die snel kan denken en
zich breed wil ontwikkelen als financial? Dan zoeken we jou als nieuwe collega.
Hoe ziet de afdeling eruit?
De afdeling Financiën bestaat uit een Controller en 2 medewerkers (2.67 fte) die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de financiële administratie. Gezien
gestage uitbreiding van werkzaamheden zoeken wij een ervaren en professioneel
geschoolde financial controller. Als meewerkend voorman (vrouw) zal je optreden
als coördinator van de totale administratie en de periodieke rapportages (maand-,
kwartaal-, en jaarafsluiting). Ook het coördineren en voorbereiden van het
jaarrekeningtraject, de accountantscontrole en de jaarlijkse begroting behoort tot je
verantwoordelijkheden.
Wat ga je doen?
Als Financial Controller:







Draag je zorg voor de correcte uitvoering van de planning en control cyclus.
Stel je periodieke rapportages op voor directie en management, voer je
analyses uit en adviseer je budgethouders over de exploitatiecijfers. Hierbij
staat het maken van verbinding en het duiden van de cijfers centraal.
Adviseer je over bedrijfseconomische vraagstukken, risico’s en kansen en bent
betrokken bij het opstellen van business cases.
Draag je bij aan het opstellen van (meerjaren) begrotingen en (meerjaren)
plannen.
Draag je zorg voor een tijdige, juiste en volledige administratieve organisatie
en interne controle conform vastgestelde richtlijnen en bent nauw betrokken
bij procesverbeteringen en procesoptimalisaties.

Wat zijn jouw kwaliteiten?










Je hebt een afgeronde financiële of bedrijfseconomische opleiding op Hboniveau (HEAO-AC/BE, SPD of HOFAM).
Je hebt 4 tot 6 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in zorg.
Je bent een energieke, gedreven professional die de afdeling naar een
hoger niveau weet te tillen.
Je bent een gevorderde gebruiker van Excel en hebt bij voorkeur ervaring
met AFAS.
Je bent een zelfstandige en initiatiefrijke persoonlijkheid.
Je beschikt over aantoonbare kennis van financieel-economische processen
en de daarbij behorende wet- en regelgeving.
Je bent analytisch sterk.
Je bent communicatief vaardig, je beschikt over zelfreflectie en je hebt
overtuigingskracht.
Je bent flexibel en nieuwsgierig.

Wat bieden wij?
De functie is ingedeeld in functiegroep 60 (maximaal € 4.466,-- bruto per maand
o.b.v. 36 uur per week). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. De
aanstelling is in eerste instantie voor een jaar; bij gebleken geschiktheid zal dit
omgezet worden in een vaste aanstelling.Wij houden ons aan de afspraken uit de
Cao Ziekenhuizen
Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen Pieter Bos, controller,
telefoonnummer 078-6523288.
Informatie over Result Laboratorium en onze overige vacatures vind je op:
https://resultlaboratorium.nl/werken-bij/
Als je bij Result laboratorium komt werken vragen wij je een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) te overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag
in je (tucht- en/of strafrechtelijk) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen
van een functie binnen Result laboratorium. .
Hoe kun je solliciteren?
Ben je geïnteresseerd? Dan kun je je sollicitatie tot en met 30 april 2019 insturen via
de sollicitatiebutton.

Solliciteer nu

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

