
 

 

 

 

 

FINANCIAL CONTROLLER CONCERNZAKEN 

 

Voor Fundis zoeken wij een financial controller concernzaken (28-32 uur per week) 

 

Organisatie: 

Fundis is een innovatieve zorgaanbieder met een omzet van ca. € 130 miljoen.  Fundis participeert in 

bedrijven die zorg en diensten leveren voor gezondheid en welbevinden aan chronisch zieken en kwetsbare 

ouderen in de regio’s Zoetermeer, Midden Holland en West Utrecht. Kwaliteit van zorg en behandeling, 

veiligheid, bereikbaarheid en continuïteit staan hoog in het vaandel. In onze visie staat de cliënt centraal in 

plaats van de zorgaanbieder.  

 

In de loop der jaren is het palet aan diensten uitgebreid. Naast het hoofdmerk Vierstroom worden inmiddels 

verschillende diensten aangeboden door verschillende bedrijven onder andere merknamen. Fundis is 

georganiseerd in een zogenaamd vlootmodel.  Dit betekent dat de bedrijven een grote mate van 

zelfstandigheid hebben binnen centrale kaders van de overkoepelende Stichting. 

 

Plaats in de organisatie: 

De functie wordt uitgevoerd binnen de afdeling concern control en valt hiërarchisch onder de concern 

controller 

 

Functie: 

Fundis is in beweging en door vervanging binnen de afdeling concern control  is er een vacature ontstaan 

 

Werkzaamheden: 

 Verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening, het coördineren en bewaken 

van het gehele jaarrekeningproces en accountantscontrole, inclusief de voorbereiding op basis van 

gewijzigde wet- en regelgeving;  

 Controleert en begeleidt bij de maandelijkse hardclose van de bedrijven; 

 Levert bijdrage aan het tijdig en juist samenstellen, onderhouden, en initiëren van de periodieke 

financiële- en management rapportages op groepsniveau o.b.v. de input van de verschillende entiteiten; 

 Stelt onafhankelijke, betrouwbare en correcte analyses op;  

 Verricht diverse bedrijfseconomische, investerings- en verschillenanalyses; 

 Mede verantwoordelijk voor verbeteringen in de processen en de systemen; 

 Neemt deel aan verschillende projecten. 

 Ondersteunen van concerncontroller 



 

 

 

Profiel: 

 Opleiding tenminste op HBO+ niveau in bedrijfseconomische administratieve richting; 

 Gedegen vakkennis en ruime ervaring in een soortgelijke functie; 

 Kennis van, inzicht in en ervaring met de toegepaste geautomatiseerde processen (Exact/ AFAS); 

 Uitmuntende kennis van Excel; 

 Kennisontwikkeling binnen het vakgebied is van belang; 

 Als medewerker concern control kun je jouw professionele mening overtuigend overbrengen; 

 Je bent een teamspeler, pro-actief en je hebt een ondernemende instelling; 

 Brede belangstelling voor de zorgsector is een must en ervaring met de zorgsector is een pré. 

 

Interesse: 

Connect Professionals verzorgt de selectie voor Fundis. Voor nadere informatie over de vacature kunt u 

telefonisch contact opnemen met Lea ten Brink 035-6210258 of per mail ltenbrink@connectprofessionals.nl 
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