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ORGANISATIE

Zorggroep Triade is een WTZi, ISO-9001 gecertificeerde zorgaanbieder, gespecialiseerd in het
verlenen van (ambulante) begeleiding aan mensen met een beperking (verstandelijk en/of
psychiatrisch) en mensen met een psychosociaal- en/of verslavingsprobleem.
Zorggroep Triade biedt forensische ambulante begeleiding en is hiervoor gecontracteerd door
het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast bieden wij in het kader van WMO
ondersteuning in alle Zuid-Limburgse gemeenten. In Midden-Limburg zijn we actief tot en met
Roermond.
Daarnaast biedt Zorggroep Triade re-integratie “werkfit maken” dienstverlening aan, in opdracht
van het UWV.]
Zorggroep Triade wil met haar dienstverlening inspelen op de vraag van cliënten om een eigen
(zelfstandig) leven te leiden in een zo optimaal mogelijke harmonie met de eigen directe
leefomgeving.

EXTERNE VACATURE:
Zorggroep Triade te Brunssum is ter uitbreiding van de financiële administratie op zoek naar;
-

(vervangend) Manager financiële zaken: 32-36 uur

Functie – omschrijving
Als (vervangend) manager financiële zaken geef je leiding aan de financiële administratie. Samen
met je afdeling zorg je voor volledige, tijdige en correcte administratie.
Je bent verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•

het opstellen en mede vorm geven van managementinformatie;
het verzorgen van KPI’s en de maand,- kwartaal – en jaarafsluitingen van de diverse
entiteiten;
Beheer en optimalisatie van inkomende en uitgaande geldstromen;
Advisering over en doorvoeren van verbeteringen in de financieel-administratieve
processen;
Inrichting en naleving van interne controles in de financieel-administratieve processen;
Je verzorgt financiële analyses en bespreekt deze met directie.
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Wij zoeken!
Je beschikt over de volgende vakinhoudelijke competenties / ervaring:
•
•
•
•
•

Afgeronde bedrijfseconomische studie op HBO- niveau.
Relevante kennis van administratieve software, rapportage en boekhouding.
Meerdere jaren ervaring als leidinggevende
Meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie
Ervaring met verandermanagement

De kandidaat beschikt over de volgende gedragscompetenties:
•
•
•
•
•
•

Goed in staat tot samenwerken, verbinden en werken op verschillende niveaus
Ondernemende instelling en resultaatgericht
In staat om zelfstandig te kunnen opereren
Motiverend naar collega’s en teamleden
Kritische/bevragende houding
Je bent leergierig en ambitieus, stressbestendig en kunt effectief blijven presteren onder
tijdsdruk en snelle veranderingen

Daarnaast bieden we jou:
•
•
•
•

Prettige werkomgeving in een dynamisch bedrijf
Mede vormgeven van het beleid van Zorggroep Triade
Lid van het managementteam
Marktconforme beloning

Werktijden
De werktijden zijn in overleg met de algemeen directeur en bij diens afwezigheid de directeur.
Salaris
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg, inschaling op
basis van vakbekwaamheid/diploma en werkervaring.
Sluitingsdatum:
Sluitingsdatum 26 mei 2019
De gesprekken zullen plaatsvinden in week 22.
Sollicitaties:
Uw motivatiebrief met CV kunt u t/m 26 mei 2019 richten aan:
R. Besselink: info@zgtriade.nl
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