Medewerker Finance & Control op HBO-niveau
Meditta is een bedrijf van, voor en door huisartsen. Ontstaan op initiatief van de regionale organisaties in Weert,
Roermond en de Westelijke Mijnstreek met als doel ondersteuning te leveren voor kwalitatief goede, veilige,
toekomstbestendige en aantrekkelijke eerstelijnsgezondheidszorg. Een kleine 300 enthousiaste
medewerkers ondersteunen de 230 aangesloten huisartsen op het gebied van facilitaire, medisch inhoudelijke
en/of organisatorische zaken.
De afdeling Finance & Control (8 personen / 7,13 fte) vervult een brede rol van financieel administratieve
bedrijfsvoering, financiële controle, financiële rapportering en fiscale aangelegenheden voor de Meditta Holding.
De omzet van Meditta bedraagt ca. € 40 miljoen.
Jouw werk
Je bent samen met een klein team verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie voor de
verschillende Meditta entiteiten. Je werkt nauw samen met jouw collega’s, deelt jouw expertise en vervult een
controlerende en signalerende functie. Je krijgt de nodige autonomie om onderstaande taken uit te voeren:
 Opstellen van financiële rapporten en analyseren van de resultaten.
 Verzorgen van periodieke afsluitingen en zorgen dat de administraties up-tot-date zijn.
 Ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekeningen en de consolidatie van de verschillende
vennootschappen
 Meewerken aan de begrotingscyclus en verzorgen van begrotingsaanvragen naar de zorgverzekeraars.
 Berekenen en controleren van periodieke afrekeningen met de zorgverzekeraars.
 Meedenken met de business en in kaart brengen van de financiële impact van nieuwe ideeën of initiatieven.
 Volgen van ontwikkelingen en signaleren van risico’s op het gebied van zorgfinanciering en
bekostigingssystemen.
 Optimaliseren en professionaliseren van de administratieve processen en IT systemen en deze samen met
het team Finance en andere afdelingen implementeren.
Wat breng jij mee?
 Je hebt minimaal een HBO - diploma in een financieel-economische richting.
 Je hebt 2 tot 3 jaar werkervaring en bent toe aan de tweede stap in jouw carrière.
 Ervaring met analyse- en rapporteringssystemen is een plus (AFAS).
 Je hebt een sterk analytisch inzicht, je legt goed verbanden en identificeert snel knelpunten.
 Je beschikt over diplomatie, assertiviteit en overtuigingskracht.
 Je bent een teamplayer en prevaleert het teamresultaat voor je eigen resultaat.
 Je neemt initiatief om zaken op te pakken en verbeteringen aan te brengen.
Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden jou een interessante en zelfstandige functie binnen een organisatie met ambitieuze
professionalisering- en groeidoelstellingen. Verder krijg je de gelegenheid om je werkervaring in het vakgebied
Finance & Control te verbreden en wordt je ingewerkt en gecoacht in de werkzaamheden die nieuw voor je zijn.
Je krijgt de ruimte om initiatief te nemen om zelfstandig zaken op te pakken en zo je meerwaarde te bewijzen.
Het betreft een dienstverband voor 38 uur per week. De cao Huisartsenzorg is van toepassing; daarbij is er
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingen te volgen. Kortom een gevarieerde job met een interessant
takenpakket. Je werkt vanuit ons kantoor te Sittard.
Interesse?
Stuur je reactie voor 11 april 2021 naar vacatures@meditta.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen op
met Mariëlle Broekhuizen, manager P&O en opleidingen via 046- 426 23 22.

