
 
  

Therapeutisch Centrum GGZ biedt een breed programma ambulante zorg voor kinderen, jongeren, en 

volwassenen. Therapeutisch Centrum GGZ heeft vestigingen in Emmeloord, Lelystad, Dronten, Barneveld 

en Genemuiden. Zij werkt met ruim 45 medewerkers vanuit een christelijke levensvisie.  

 

 

Voor onze hoofdlocatie in Emmeloord zoeken wij (tijdelijk i.v.m. waarneming bij ziekte) een: 

 

Controller business/financial (32 uur per week)  

 

De functie 

▪ Je bent verantwoordelijk voor de operationele- en financiële administratie alsmede de periodieke- en 

jaarverslaggeving aan de bestuurder 

▪ Je bent goed in het onderhouden van contacten met banken, accountant, fiscus, opdrachtgevers 

(zorgverzekeraars en gemeenten) en toezichthouders 

▪ Je draagt verantwoordelijkheid voor een optimale werking van de automatisering, in samenspraak met 

de externe systeembeheerder alsmede het doorontwikkelen van systemen  ten behoeve van nieuwe 

product-marktcombinaties 

▪ Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder op financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch 

terrein (o.a. het volgen van trends, innovatie en ontwikkeling toekomstvisie) 

▪ Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategische en tactische financiële beleid, 

informatiebeleid en risicomanagementbeleid binnen de P en C cyclus 

▪ Je bent verantwoordelijk voor het handboek AO/IB 

▪ Je zorgt voor een goede voorbereiding op de contracten met zorgverzekeraars en gemeenten en staat 

de bestuurder bij in de onderhandelingen met (potentiële) opdrachtgevers 

 

Wat verwachten we van jou? 

▪ Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau (financieel economisch) en 5 jaar werkervaring in de zorg 

en accountancy 

▪ Je hebt cijfermatige en analytische inzichten die leiden tot eenduidige, heldere rapportages 

▪ Je hebt kennis en ervaring met ICT processen en systemen (bij voorkeur Medicore, AFAS en Excel) 

▪ Goede contactuele eigenschappen (zowel mondeling als schriftelijk) 

▪ Je bent gewend  om zelfstandig te werken maar daarnaast ook goed in het leiding, sturing en stimulans 

geven aan anderen  

▪ Je hebt een proactieve werkhouding 

▪ Je bent integer en betrouwbaar, accuraat, flexibel en stressbestendig 

▪ In bezit van een geldige VOG verklaring of bereid deze aan te vragen 

 

Ons aanbod 

Het betreft een functie voor 32 uur per week (tijdelijk i.v.m. waarneming bij ziekte). Salaris marktconform 

en in afstemming met ervaring en opleidingsniveau. Er wordt gewerkt vanuit de hoofdlocatie 

Emmeloord. 

 



 

Sollicitatieprocedure 

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met de 

bestuurder, dhr. W.D.C. Durieux (telefonisch bereikbaar via 0527-224501).  

 

Je schriftelijke reactie kan je sturen aan: 

Afdeling P&O, t.a.v. mevr. K. van der Wal 

Nagelerweg 5, 8304 AB Emmeloord 

pz@therapeutisch-centrum.nl 

 

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