Vacature assistent controller zorgbedrijf
Je bent net afgestudeerd (HBO/WO) en opzoek naar serieus en uitdagend werk als Assistent Controller van
een grote gezondheidszorg instelling in de regio Groningen. Vind jij het leuk om in een team te werken
waarbij alle aspecten van controlling en zorgverkoop aan bod komen? Dan kan deze vacature de start van
jouw financiële carrière zijn.
Wat wij o.a. van jou verwachten:
• Maand en kwartaal cijfers samenstellen
• Management informatie verzorgen
• Meewerken aan business cases opzetten/uitwerken
• Opstellen van maand-, kwartaal- en jaarrapportages.
• Ondersteunen van het jaarrekening proces
• Analyseren van resultaten
Wij bieden een contract van 32 uur in de week, waarbij het geen probleem moet zijn om soms overuren te
maken.

Functie eisen
Omdat jij pas bent afgestudeerd verwachten wij niet dat jij jaren ervaring hebt. Wel gaan wij uit van jou
ambitie om jezelf te ontplooien. Wat wij van jou vragen is dus het volgende:
• Afgeronde HBO/WO opleiding met een financiële richting
• Werkervaring is geen vereiste
• Hands-on mentaliteit
• Excel vaardigheden
• Kunnen omgaan met wisselende werkdruk
• Zorgvuldig werken
• Drang jezelf te ontwikkelen

Algemeen bedrijfsprofiel
Je kunt met jouw expertise een bijdrage leveren aan kwalitatief goede gezondheidszorg. Samen met ruim
4.000 collega’s werk je aan het herstel en welbevinden van de cliënten. Je gaat werken in een dynamische
organisatie die volop in ontwikkeling is.

Aanbod
Interessant en uitdagend werk waar je veel kan leren onder goede arbeidsvoorwaarden met als kers op de
taart een geweldige werkomgeving. Het contract is er een van bepaalde tijd en wordt aangegaan voor de
duur van 1 jaar.

Geïnteresseerd?
Is dit de vacature voor jou? Meld je dan hier aan en stuur je CV, korte motivatie en foto op naar
stijnhofman@sierra-delta.nl
Voor vragen kan je contact opnemen met: Stijn Hofman 06-47175514

