
 

 

Afdelingsmanager Financiën 

voor een ziekenhuis dat bouwt aan de toekomst 

 

(min. 32 uur per week, max. €5.257,- per maand) 

 

Voor het Tergooi ziekenhuis zoeken wij een enthousiast en ervaren afdelingsmanager 

financiën. 

 

De organisatie  

Tergooi is een ziekenhuis in beweging waar jij als financial juist nu volop uitdagingen kunt 

vinden. Met onze nieuwbouw heb jij veel impact op de toekomst van ons ziekenhuis. Hiermee 

wil Tergooi tot de kopgroep van beste ziekenhuizen in Nederland blijven behoren. Naast het 

bouwkundige deel wordt er ook geïnvesteerd in de laatste medische technologie en de 

ontwikkeling van een virtueel ziekenhuis (bricks & clicks). Om dit financieel mogelijk te blijven 

maken is financiële sturing van groot belang. Doelmatige patiëntenzorg staat bij Tergooi 

voorop en kan alleen doordacht en duurzaam worden geborgd door verstandig financieel 

beleid. Wegens doorstroming van de huidige afdelingsmanager naar een andere functie is 

de vacature voor afdelingsmanager Financiën ontstaan. 

 

Plaats in de organisatie 

De afdeling Financiën maakt onderdeel uit van de stafeenheid Financiën & Control (F&C).  

Binnen F&C werken 35 collega’s in een positieve, innovatieve en ondernemende organisatie. 

De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiële administratie 

van het ziekenhuis en de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de organisatie. Afgelopen 

periode is er veel geïnvesteerd in verbetering van de processen rond de financiële maand-, 

kwartaal- en jaarrapportages, de opvolging van adviezen en aanbevelingen van de externe 

accountant met betrekking tot de inrichting van de AO/IB en de optimalisatie van de werking 

van het ERP-pakket (AX4H). Ook voor de komende jaren vergen deze zaken nog aandacht, 

naast belangrijke nieuwe speerpunten zoals de ontwikkelingen rondom onze nieuwbouw (op 

locatie Hilversum) en de migratie van ons ERP-pakket naar de “Cloud”.  

 

De functie 

Als afdelingsmanager geef je resultaatgericht en coachend leiding aan de medewerkers van 

de afdeling en schep je de randvoorwaarden voor hun succesvolle functioneren. Je vertaalt 

de organisatiestrategie naar concrete doelstellingen en (verbeter)projecten voor de afdeling 

en ontwikkelt de daartoe benodigde procedures, protocollen en planningen. Daarnaast 

coördineer je de werkzaamheden en zorgt dat deze voldoen aan de geldende kwalitatieve 

en financiële normen. Het inrichten en uitvoeren van een financiële administratie voor de 

bedrijfsvoering van een middelgrote ziekenhuisorganisatie binnen de vigerende wet- en 

regelgeving, alsmede het periodiek rapporteren daarover aan interne en externe 

stakeholders, is voor jou vertrouwd terrein. Het inspelen op kansen en bedreigingen in je 

vakgebied en het vertalen daarvan naar Tergooi onder ander door middel van advies, vormen 

voor jou een uitdaging. 

 

 

http://www.bouwenaantergooi.nl/
https://www.tergooi.nl/index.php?page=5221&nieuwsitem=8317


 

 

Het profiel 

Voor deze functie beschik je over:  

 WO werk- en denkniveau op bedrijfseconomisch/ accountancy gebied.  

 een sterk analytisch vermogen dat je in staat stelt om snel verbanden te leggen; 

 kennis van managementtechnieken en ervaring met leiding geven; 

 vaardigheden gericht op motiveren, overtuigen, invoelend vermogen, corrigeren, 

coachen, onderhandelen en conflicthantering; 

 ruime ervaring in de relevante vakgebieden van de afdeling, almede aanzienlijke kennis 

van aanverwante vakgebieden om de brug te kunnen slaan tussen de verschillende 

afdelingen/teams binnen F&C; 

 inzicht in het organisatiebeleid/ontwikkelingen en de effecten hiervan op het 

afdelingsbeleid; 

 uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

 

Het aanbod 

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Deze functie is ingedeeld in 

FWG 65 afhankelijk van kennis en ervaring, met het daarbij behorende salaris van maximaal 

bruto €5.257,- per maand, op basis van een fulltime werkweek (36 uur).   

 

Interesse? 

Public Search verzorgt de selectie voor het Tergooi ziekenhuis. Voor nadere informatie over 

de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Stéphanie Kuipers 035- 6210258 / 06-

18528145 of per mail skuipers@publicsearch.nl of met Joey van Tamelen 06-28239265 of per 

mail jvantamelen@publicsearch.nl  
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