
 
 

 
 

KARAKTER 

MANAGER FINANCE & CONTROL  
Ben jij die hoogwaardige professional die de lat hoog legt, sociaal vaardig is en  
op de diverse niveaus binnen de organisatie kan schakelen? 
 
De organisatie: 
Karakter is hét expertisecentrum voor zorg en kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie, met 
locaties verspreid over Gelderland en Overijssel. Karakter biedt kwalitatief hoogwaardige diagnostiek 
en behandeling aan kinderen en jongeren met ernstige, vaak meervoudige psychiatrische problemen. 
Vanuit haar competentiegerichte benadering kijkt ze vooral naar de ontwikkeling van het kind binnen 
het gezin. Het reguliere aanbod, van ambulante, deeltijd klinische en klinische zorg tot 
crisisopnamen, is gericht op alle kinder- en jeugdpsychiatrische ziektebeelden.  
 
Plaats in de organisatie: 
De Manager Finance en Control is hét aanspreekpunt voor het financieel economisch beleid van 
Karakter. De manager geeft leiding aan het team Planning & Control (P&C) en het team financiële -
en salarisadministratie en rapporteert aan de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de manager f&c 
een sterk adviserende rol in het zorgverkoopproces 
 
De functie: 
Wij zoeken een inspirerende en motiverende persoonlijkheid die op basis van overtuigingskracht en 
persoonlijke uitstraling op vanzelfsprekende wijze als boegbeeld leidinggeeft en daarbij 
medewerkers enthousiasmeert. Als manager is het tevens belangrijk dat je de balans weet te vinden 
tussen strategische opgaves versus financiële beheersing. 
De afdeling kent volop ontwikkelingen met diverse uitdagingen waaronder: veranderingen in de 
financiering en de toekomstbestendigheid van de bekostigingssystematiek, versterking van het in 
control blijven van de organisatie, de doorontwikkeling naar business control en het stimuleren van 
ondernemerschap binnen de organisatie. 
 
Werkzaamheden: 

 Gevraagde en ongevraagde ondersteuning van de Raad van Bestuur (directe 
rapportage lijn) en het management en tactische en strategische advisering op 
het vlak van economische- en financiële sturing van Karakter; 

 Ontwikkeling, inrichting, coördinatie van de planning en- control cyclus; 

 Belangrijke bijdrage aan het opstellen prognoses, kostprijzen en verkooptarieven;  

 Exploitatie- en productiebewaking van de zorgregio’s; 

 Door/ontwikkeling en beheer van financiële stuurinformatie; 

 Projectmanagement: het leiden of coördineren van Karakter brede projecten; 

 Opstellen en toezien op uitvoering van jaarplannen en begroting van de afdeling, 
en het inrichten van adequate administratieve en beheersprocessen voor de 
afdeling; 

 Samenwerking met diverse netwerkpartners en externe stakeholders op 
bedrijfseconomisch gebied; 

 Signaleren van externe risico’s en op proactieve wijze volgen van ontwikkelingen in de 
zorgmarkt, op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen. 



 
 

 
 

 Vertalen van deze ontwikkelingen naar het beleid en adviseren van de directie hieromtrent; 
 
Profiel: 

 Een afgeronde academische opleiding aangevuld met een RA/RC opleiding; 

 Kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving van de (jeugd)zorg; 

 Goed ontwikkeld analytisch vermogen en in staat om een veelheid aan financiële gegevens 
te transformeren in relevante managementinformatie;  

 Een strateeg met ondernemersbloed. Goed in staat in te spelen op toekomstige 
ontwikkelingen in het vakgebied en deze te vertalen in tactisch en strategisch beleid; 

 Lenig van geest en flexibel. Uitstekend kunnen omgaan met politiek krachtenspel 
en onderhandelingssituaties; 

 Kerncompetenties: ontwikkelen, stimuleren, verbinden en ondernemen. 
 

 
Arbeidsvoorwaarden  
Wij bieden een afwisselende fulltime functie bij een inspirerende werkgever die als koploper binnen 
haar sector gaat voor het beste resultaat. Er wordt uitgegaan van arbeidsvoorwaarden conform de 
CAO-GGZ, met standplaats Ede.  
 
Interesse? 
Public Search verzorgt de selectie voor Karakter. Voor nadere informatie over de vacature kunt u 
telefonisch contact opnemen met Lea ten Brink 035-6210258/ 06-29588050 of per mail 
ltenbrink@publicsearch.nl of met Daniel Griffioen 06-81953794 of per mail 
dgriffioen@publicsearch.nl  
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