
    

 

INTERNE en EXTERNE VACATURE 
 

 

Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandig woonzorgcentrum met een rijke geschiedenis en is nog 

steeds gevestigd op het terrein van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. We gaan een nieuw 

verpleeghuis bouwen op dit zelfde terrein, in 2022 is het eerste deel gereed.  

In lijn met de ontwikkelingen in de ouderenzorg neemt de complexe en intensieve zorg binnen Sint Anna 

toe en de organisatie is volop in ontwikkeling. Wij bieden diensten aan op het gebied van wonen, welzijn, 

zorg en behandeling voor ouderen. Bij Sint Anna staat het welzijn van onze bewoners hoog in het 

vaandel. Hier beseffen we dat ieder mens uniek en waardevol is en dat zingeving voor ieder mens op 

elke leeftijd belangrijk is.   

 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste: 

 

Financial Controller 
Voor 32 uur per week 

 

Wat ga je doen? 

Sint Anna is volop in ontwikkeling en daarin ligt voor de financial controller een mooie uitdaging om 

hieraan bij te dragen. Durf jij de uitdaging aan te gaan om in een dynamische omgeving de diverse 

werkzaamheden op verschillende terreinen van control vorm te geven en goed en tijdig uit te voeren?  

Je bent betrokken bij het begrotingsproces, bij de zorgcontractering en het monitoren van de 

productieafspraken. Je stelt bedrijfseconomische analyses en businesscases op. Verder ben je bezig 

met het optimaliseren van de interne beheersing en verricht je periodiek interne controles op de 

financiële processen en zorgadministratie, productieregistratie en -declaratie en de 

productieverantwoording aan het zorgkantoor.  Ook ben je bezig met het periodiek analyseren en 

toelichten van managementinformatie. Je analyseert en beoordeelt periodiek de financiële situatie en 

adviseert en ondersteunt het koersteam bij de monitoring en bewaking van risico’s in  de bedrijfsvoering.   

 

Wie zoeken wij? 

 

Je bent enthousiast en leergierig. Je hebt een uitstekend cijfermatig inzicht, bent accuraat en beschikt 

over een goed analytisch vermogen. Je houdt ervan om structuur te brengen in zaken en zorgt voor een 

goede planning van je werkzaamheden.  Een zekere mate van pragmatisme is gewenst. Verder ben je 

een leuke collega om mee samen te werken en beschik je over relativeringsvermogen met een gezonde 

dosis humor! 

 



    

 

Overige functie eisen; 

• Opleiding op minimaal Hbo-niveau (Bedrijfseconomie, Accountancy of vergelijkbaar);  

• Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week; 

• Een aantal jaren relevante werkervaring als financial controller en werkervaring in de zorgsector 

is een pré;  

• Kennis van bestuurlijke informatie voorziening (AO/IC); 

• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 

• Goed analytisch en cijfermatig inzicht, helicopterview en sterk met Excel; 

• Zelfstandig, goed prioriteiten kunnen stellen en proactief; 

• Communicatief sterk en in staat complexe zaken snel te doorgronden. 

 

Wat bieden wij? 

• In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 32 uur, voor de duur van een jaar. Bij 

gebleken geschiktheid een aanstelling voor onbepaalde tijd; 

• Werktijden worden in overleg vastgesteld; 

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (FWG 60) en deelname aan pensioenfonds Zorg en 

Welzijn. De daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring.  

 

Kom jij over de brug? 

Wij ontvangen graag je CV en schriftelijke motivatie graag vóór 1 februari 2021 via 

vacatures@sintannaboxmeer.nl, onder vermelding van vacature nr. 21-04-STAF.   

 

Heb je nog vragen, dan kun je voor meer informatie terecht bij Elly Kahlert, via tel.nr. 0485-571541. 

Meer informatie over Sint Anna is ook te vinden op www.sintannaboxmeer.nl.  Gesprekken zijn gepland 

op vrijdag 5 februari in de ochtend. 

 

 

DEZE VACATURE WORDT GELIJKERTIJD INTERN EN EXTERN VERSPREID 
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