Opdracht Finance manager – Gehandicaptenzorg
Algemene opdrachtinformatie
Functie:

Financieel manager

Sector:

Zorg, welzijn

Plaatsnaam:

Noord Holland

Opdracht omschrijving:

De opdrachtgever is een organisatie in de gehandicaptenzorg waar in de
laatste jaren een professionalisering is doorgevoerd. De veranderingen staan
voor een groot deel in de steigers. De manager bedrijfsvoering wil de
financiële taken nu afsplitsen in een aparte functie van financieel manager.
De eerste stappen hiertoe wil men zetten door het inschakelen van een
interim finance manager, die in een overgangssituatie kan zorgen voor een
goede borging van de financiële verantwoordelijkheden.
Voor een interim periode van naar verwachting 4 – 6 maanden zoekt met een
financiële professional met ruime en recente ervaring in de zorg en met
voldoende senioriteit om de functie goed in te richten.

Taken en
verantwoordelijkheden:

De finance manager is verantwoordelijk voor de aansturen en coördinatie van
3 afdelingen:
- Financiën
- ICT (die is uitbesteed)
- Facilitaire en technische zaken
De inhoudelijke verantwoordelijkheden omvatten:
- Begrotingen en budgetteringscyclus
- Financiële rapportages
- Wet- en regelgeving in de zorg
- Jaarrekening trajecten in de zorg
- Beheer vastgoedportefeuille
- Lid van het management team en adviserend aan de Raad van Bestuur

Profiel Interim Manager:

Van de finance manager wordt verwacht dat hij / zij uitgebreide kennis heeft
van de zorgsector, liefst ook met ervaring in de gehandicaptenzorg.
Vanwege de gewenste realisatie van de veranderingen zijn goede
communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus essentieel.
Functie eisen
- Opleiding op minimaal HBO+ niveau
- Leidinggevende ervaring
- Kennis van de wet- en regelgeving in de zorg
- Ervaring met BI tools
- Analytisch sterk

Opleiding en ervaring
Opleidingsniveau:

HBO (vereist)

Minimum aantal jaren ervaring: 5 - 10 jaar
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Opdracht
Begindatum opdracht:

15-09-2017

Duur van de opdracht:

4 - 6 maanden

Full- of parttime:

Parttime

Aantal dagen per week:

3,5

Tariefindicatie
Tarief:

€70 - €80 per uur

Overige
Overige vereisten:

De startdatum is halverwege september; men wil ruim voor die tijd de
geschikte kandidaat hebben geselecteerd. Reacties daarom graag uiterlijk
donderdag 17 augustus, liever eerder.

Overige informatie:

Indien deze opdracht aansluit bij je ervaring en achtergrond, ontvangen wij
graag je reactie met een gerichte motivatie.
Wil je – voor je een reactie stuurt – even kijken of je profiel volledig is
ingevuld.
Wij hebben de voorkeur voor een tarief inclusief reiskosten. Indien je
reiskosten toch afzonderlijk in rekening wilt brengen, wil je dat dan duidelijk
bij je reactie aangeven?

Deadline reacties:

31-08-2017
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