
 

Recruiters: acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet nodig. We nemen zelf contact op als 
we ondersteuning kunnen gebruiken. 

Medewerker finance & control (28-32 uur) 
 

Heb jij ervaring bij een zorginstelling, ben je een administratieve topper en heb 
je veel ambitie? Herken jij je in onze kernwaarden Persoonlijk, Met Elkaar en 
Vertrouwd? Dan verwelkomen we je graag in ons team! Binnen het team 
‘bestuur & ondersteuning’ is ruimte ontstaan voor een allround medewerker 
finance & control. 
  
WAT GA JE DOEN? 
Samen met de Manager Finance & Control verzorg je de complete financiële, salaris- en 
zorgadministratie. Je verricht administratieve werkzaamheden en je assisteert o.a. bij het 
opstellen van de jaarrekening, de begroting en diverse financiële rapportages. Je bent 
bekend met de sector en de daarbij behorende wetgeving. Procedures of protocollen 
ontwikkelen m.b.t. jouw vakgebied? Ook daar draai je je hand niet voor om. Je volgt de in- 
en externe ontwikkelingen binnen je vakgebied op de voet en je geeft inzicht in wat deze 
ontwikkelingen betekenen voor ons of op welke interne processen zij invloed hebben. Je 
vindt het leuk om vanuit je eigen vakgebied te adviseren over en mee te bouwen aan de 
ambitieuze doelstellingen van St. Franciscus. Daarnaast heb je het talent om financiële 
onderwerpen op een heldere manier over te brengen aan niet-financiële collega’s.  
 
Als kritische gesprekspartner op verschillende organisatieniveaus toon je je nieuwsgierig, 
ondernemend en betrokken en straal je vertrouwen uit. Jouw initiatieven, deskundige 
adviezen en oplossingen dragen bij aan de professionalisering en verdere ontwikkeling van 
het financiële beleid, de zorgambitie en de organisatie als geheel.  
 
En hoe ambitieus ben jij? Zie jij kansen om in de toekomst door te groeien naar de functie 
van Manager Finance & Control? Wij zien die ook!  
 
WIJ VRAGEN 

Een ervaren administratief medewerker (min. 2-3 jaar) met een diploma HEAO-BE (of 
gelijkwaardig), die binnen de dynamiek van onze organisatie de werkzaamheden zorgvuldig 
en professioneel uitvoert. Zelfstandigheid, nauwkeurigheid, proactiviteit en analyserend 
vermogen zijn eigenschappen die je meebrengt. Deadlines zijn geen probleem voor jou. Je 
bent flexibel, denkt in kansen en je hebt (zichtbaar) veel plezier in je werk. Je straalt dat uit 
naar de collega’s, maar ook naar de externe instanties waarmee je regelmatig contact hebt. 
Automatisering en digitalisering kent uiteraard geen geheimen voor jou. Sterker nog: jij leert 
ons alle geheimen van de systemen! 
 
WIJ BIEDEN  
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband. Je 
salaris is conform de CAO VVT schaal 50 (max. € 3.707,64 o.b.v. 36 uur per week). Bij 
gebleken geschiktheid ligt stapsgewijze doorgroei naar schaal 55, 60 en 65 in het verschiet. 
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ONS ZORGCENTRUM 
Zorgcentrum St. Franciscus ligt in het centrum van Gilze en biedt een breed pakket aan 
zorgdiensten. Wij zijn een zelfstandige, kleinschalige organisatie die staat voor eigen regie en 
ontwikkeling voor zowel de bewoners als de medewerkers.  
 
INFORMATIE EN REAGEREN? 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Josée Verhoeven, 
Manager Finance & Control, 0161- 458010. 
 
Wil je reageren? Mail dan uiterlijk 4 september a.s. je motivatie en CV naar: 
werkenbij@stfranciscus.nl. De kennismakingsgesprekken staan gepland op maandag 14 en 
donderdag 17 september a.s. 
 
Kom je bij ons werken, dan vragen wij een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). De kosten 
hiervoor worden door ons vergoed. 
 
De vacature is gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang in deze procedure. 
 
Een drijfverenanalyse en/of assessment kunnen onderdeel uitmaken van de 
selectieprocedure. 
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