
 
 

 
 

AMSTA 

Manager Financiën – FWG 60-65,  

max. € 5.162.  
 

(1 fte- 36 uur p/w) 

Amsta wil een moderne, transparante en financieel gezonde organisatie zijn en werken 

vanuit de eigen visie en de vier Amsta kernwaarden praktisch, professioneel, persoonlijk en 

liefdevol. Een belangrijk uitgangspunt van de visie is dat de organisatie zich ontwikkelt naar 

een organisatie waarbij regelruimte voor cliënten, medewerkers en teams wordt vergroot. 

Verantwoordelijkheden en de daarbij behorende bevoegdheden liggen laag in de 

organisatie belegd.  

De doelstelling is voor de komende jaren 2018-2021 dan ook dat de teams in die periode 

toegroeien naar resultaatverantwoordelijk teams en dat management een meer coachende 

en faciliterende rol krijgt. Daarnaast is het van belang dat de ondersteunende dienst 

faciliteert en ondersteunt. 

 

Afdeling 

 

De inrichting van de ondersteunende dienst bij Amsta is dus gericht op de versterking van 

de teams; De ondersteuning bestaat uit een Amsta staf met enkele belangrijke expertises. 

Daarnaast een samenbundeling van de support t.b.v.de teams en managers in het 

onderdeel Bedrijfsvoering t.b.v. support. Daarnaast is er een aparte afdeling Concern 

Control. 

Als manager financiën ben je werkzaam in het onderdeel Bedrijfsvoering t.b.v. support van 

de teams en het management. 

Financiële administratie bestaat uit twee teams : team financiële administratie en team 

Client en Productie administratie 

 

Manager Financiën 

 

Als manager financiën ben je o.a. verantwoordelijk voor: 

 

 Het leiding geven aan de teams zodat de medewerkers effectief en efficiënt  hun 

werk doen gericht op het tijdige, juiste en volledige administratievoering.  

 Stimuleert de medewerkers om hun expertise in te zetten voor het verbeteren van de 

eigen werkprocessen en optimaliseert zo met de medewerkers de werkprocessen 

passend  bij de interne en externe context van de organisatie. 

 Geeft leiding aan het optimaal inzetten van de digitale ondersteuning in de 

werkprocessen. 

 Stimuleert de medewerkers om goed in contact te zijn met de klant en realiseert 

daarmee dat de administraties hun support rol goed vervullen.  

 Zorgt voor de samenhang van de werkprocessen met de financial controllers, 

medewerker bedrijfsinformatie,  afdeling PSA en met het team van Concern Control 



 
 

 
 

Kennis en vaardigheden 

 

We zoeken iemand die:  

 

 Gericht is op en ervaring heeft met het optimaliseren van de werkprocessen van de 

administraties en daarbij een coachende rol heeft voor de medewerkers  

 Strak en zakelijk vaardig is in het handhaven van accurate administraties die 

voldoen aan de gewenste accountability en de gewenste tijdigheid, volledigheid en 

juistheid van de administratieve processen  

 Communicatief vaardig is in het contact met de verschillende klanten binnen Amsta  

en daarbij proactief en oplossingsgericht handelt in een veranderende organisatie. 

 Zich thuis voelt in zelforganiserende teams met collega’s in de Amsta brede support 

organisatie en zo vanzelfsprekend ook de focus houdt op de regelruimte voor  de 

zorgteams 

 HBO/WO-opleiding heeft op het gebied van Financiën, Bedrijfseconomie en 

Administratieve Organisatie    

 Een aantal jaren ervaring heeft met het leidinggeven aan administratieve teams in 

een veranderende organisatie 

 

Arbeidsvoorwaarden  

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT. De functie is ingedeeld in FWG 60-65, 

met het daarbij behorende salaris van maximaal € 5.162 bruto per maand.  

Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. 

 

Interesse? 

 

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 


