Financial Controller | 32-40 uur
Over ons
Waarom willen professionals bij Focus Care werken? We zijn een zelfstandige onderneming met een
nuchtere inborst. Dat betekent dat we korte lijnen hebben, elkaar kennen en samen verder willen
komen. Onze kerncompetenties zijn: Ondernemend, Professioneel, Oplossingsgericht en Behulpzaam.
Wij zijn uniek in wat we doen en hoe we het doen: we gaan voor kwaliteit, gemak en een eerlijke prijs
voor patiënt en betaler.

De functie
Je bent (mede) verantwoordelijk voor het uitvoeren en begeleiden van de planning en control cyclus die
bestaat uit financiële rapportages, cash flow forecast en het opstellen van het jaarbudget en een
meerjarenplanning.
Je houdt zicht op de financiële gezondheid van de organisatie waarbij je inzichtelijk maakt welke
producten welk aandeel hebben op de nettowinst. Bij nieuwe producten is jouw advies ten aanzien van
de financiële haalbaarheid een belangrijk onderdeel. Je speelt een belangrijke rol bij de maandafsluiting
en onderhoudt contact met de accountants. Proactief ga je in gesprek met het management en de
directie op het gebied van budgettering en planning. Indien nodig stel je rapportages op voor financiële
dienstverleners.
Je maakt deel uit van een team van circa 6 fte en rapporteert aan de Director Finance & Facility.

Wat neem jij mee
Je bent ondernemend, professioneel, behulpzaam en oplossingsgericht. Je kunt goed plannen en
organiseren, werkt nauwkeurig en effectief. Je hebt eerder gewerkt met Power BI of bent bereid je
hierin te verdiepen. Je bent in staat sterkten en zwakten van de organisatie in kaart te brengen en durft
tegengestelde belangen te benoemen. Je bent sterk in adviseren en analyseren. Je beschikt over een
HBO of WO diploma in een financieel economische richting en hebt minimaal 2 jaar ervaring in een
soortgelijke functie. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is vereist evenals een
uitstekende kennis van Excel en relevante wet- en regelgeving.

Jij ontvangt van ons
•
•
•
•
•

Een inspirerende werkomgeving met volop ruimte voor eigen input en ontwikkeling
Een onderneming met korte lijnen, informeel en met een uitdagende groeistrategie
Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring en opleiding, tussen de € 2.700,-- en € 4.500,-bruto per maand bij een fulltime (40-urige werkweek) aanstelling
Jaarcontract met uitzicht op vast contract
Maar bovenal een ontzettend leuk en sterk team om mee te werken!

Hebben wij jouw interesse gewekt?
Mail je cv en motivatie naar paula.fernandes@focuscare.nl of bel naar 06-15 403 536.

