Vacature (assistent) Controller (32 uur p/w)
Ben je analytisch sterk en heb je affiniteit met cijfers en data?
Wij zoeken een enthousiaste collega die met onze data aan de slag wil en zich daarbij
thuis voelt in een organisatie waarin nog niet alles is vastgelegd en geregeld.

Over Stichting Eerstelijns Zorggroep (SEZ) en HZW
Huisartsenposten (HZW)
Stichting Eerstelijns Zorggroep (SEZ) is een eerstelijns-organisatie in Zaanstreek &
Waterland.
SEZ verleent en organiseert ketenzorg voor chronische aandoeningen zoals diabetes,
COPD, hart- en vaatziekten (CVRM) en Ouderenzorg.
Daarnaast ondersteunt SEZ samenwerkingen met huisartsenpraktijken en overige eersteen tweedelijnszorg organisaties en de verschillende domeinen (sociaal domein en
gemeente). Verder stimuleert en initieert SEZ scholingen, projecten en zorginnovaties.
HZW Huisartsenposten is de organisatie rondom de huisartsenposten in Purmerend en
Zaandam. De huisartsenposten zijn bedoeld voor de spoedeisende hulp tijdens avond-,
nacht- en weekenddiensten.
Het verzorgingsgebied van HZW en SEZ telt ongeveer 330.000 inwoners in de regio, 134
huisartsen en 74 huisartsenpraktijken.
Op dit moment werken er circa 30 medewerkers aan de doorontwikkeling van ketenzorg,
zorgverbetering en ondersteuning aan huisartsenpraktijken.

De functie (assistent) Controller
We zijn op zoek naar een (assistent) controller die ondersteunt bij het opstellen en
beoordelen van financiële en ketenzorg data. Dit doe je onder meer in samenwerking
met de Financieel Manager Business & Control, het team financiën,
kwaliteitsmedewerkers en projectleiders.
Je werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit:
- het opstellen van financiële rapportages, jaarrekeningen en belastingaangiften;
- het uitvoeren van analyses en controleren van verschillende financiële en
administratieve vastleggingen;
- het maken van verbetervoorstellen en opstellen van procedures voor de financiële
processen en dataverwerking (AO & IC-processen);
- het beheren van financiële applicaties.

Wie ben jij?
-

je hebt een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau en minimaal 2 jaar
werkervaring;
je bent analytisch sterk en hebt affiniteit met cijfers en (financiële) data;
je kunt uitstekend overweg met Excel;
je bent sociaal, vrolijk en vriendelijk, ondernemend, initiatiefrijk en leergierig.
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Wat bieden wij?
-

een marktconform salaris op basis van de arbeidsvoorwaarden volgens de CAOhuisartsenzorg (met recht op een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag);
een platte en compacte organisatie van circa 30 enthousiaste en betrokken
medewerkers;
een breed werkveld op het gebied van eerstelijns zorgverlening met verschillende
invalshoeken.

Reageren?
Wanneer je interesse hebt, kun je je motivatie en CV (voor 1 december 2020) per e-mail
sturen aan:
Anneke Passant, Financieel Manager Business & Control (a.passant@zorggroepsez.nl).
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