
 
 

 
 

 
 

SEIN 

Business Controller Klinische Zorg – FWG 65, max. €5.154 

(obv 36 uur p/w) 
 

24-28 uur p/w 

 

Voor SEIN zoeken wij een ambitieuze business controller, die samen met het team zorgt dat 

SEIN ook in de toekomst de gezonde organisatie blijft die het nu is.  

 

Door de liberalisering van de zorgsector (toenemende patiënten participatie, wijzigende 

financieringsstructuur en veranderende regelgeving op registratiegebied), zal steeds vaker 

jouw financiële expertise binnen een grote verscheidenheid van projecten ingezet gaan 

worden.   

 

Organisatie: 

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een expertisecentrum voor epilepsie en 

slaapgeneeskunde. Bij SEIN staat de patiënt centraal en zijn we trots op wat we doen. SEIN 

is een van de twee landelijke expertise centra op deze gebieden. De kracht van SEIN is de 

multidisciplinaire aanpak, waarbij gespecialiseerde neurologen, psychologen en andere 

behandelaars nauw samenwerken. SEIN werkt samen met een aantal academische centra 

en verricht (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie en 

slaapgeneeskunde. SEIN kent drie hoofdlocaties met elk hun eigen accent. De klinische 

zorg betreft medisch specialistische zorg in een ziekenhuissetting waarmee een omzet van 

ca 30 mln euro gemoeid is. Hoofdvestigingen zijn Heemstede en Zwolle.  

Daarnaast zijn twaalf poliklinieken gevestigd in Midden- en West- Nederland en Noord- en 

Oost-Nederland. 

 

Plaats in de organisatie: 

De functie wordt uitgevoerd binnen het team business control en valt rechtstreeks onder de 

manager informatie, financiën en control (IFC) 

 

Functie:  

SEIN is bezig met een professionaliseringsslag van de financiële functie. De business 
controller klinische zorg moet goed in staat zijn de verbinding te kunnen leggen tussen 

financiën en de zorg. 
 

Werkzaamheden: 

 Verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en bewaking van de planning & control 

cyclus voor de divisie klinische zorg. 

 Leveren van een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van begroting- en 

rapportage modellen. 



 
 

 
 

 Opstellen van financiële duidelijke opbouwende rapportages en bijbehorende analyses. 

 Adviseren van de managers en directeuren klinische zorg, de manager IFC en de 

medisch specialisten over bedrijfseconomische vraagstukken, risico’s en kansen. 

 Actief deelnemen aan het zorgverkoopproces.  

 Leiden van diverse projecten van financieel/administratieve aard en leveren van 

meerwaarde als het gaat om het belichten van de bedrijfseconomische kant van 

verschillende business cases.  

 Doen van verbetervoorstellen over de operationele bedrijfsprocessen.  

  

Profiel: 

 Afgeronde WO-opleiding op financieel gebied. Bij voorkeur Bedrijfseconomie of 

Bedrijfskunde  

 Circa 5-7 jaar werkervaring als business controller 

 Ervaring in de ziekenhuis- en/of zorgsector is een pré 

 Analytisch sterk en goed in het onderscheiden van hoofd- van bijzaken 

 Sterke communicatieve en coachende vaardigheden 

 Klantgericht, stressbestendig en kritisch 

 

Ons aanbod: 

● Een jaarcontract op basis van 24-28 uur per week, met uitzicht op een vast contract 

● Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring 

● Interessante extra's, zoals: fietsproject, bedrijfsfitness, opleidingsmogelijkheden, 

eindejaarsuitkering en premiekorting op je verzekeringspremie 

● Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen 

 

Interesse: 

Public Search verzorgt de selectie voor SEIN. 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 


