
 

 

 

 

 

BUSINESS CONTROLLER (36 uur per week) 

 

Voor het Hartcentrum van Isala zoeken wij een Business Controller 

 

Organisatie: 

In het topklinisch ziekenhuis Isala is de patiënt te gast. Elke patiënt maar ook familie en vrienden krijgen bij ons 

aandacht en medeleven in een vaak zware, emotionele tijd. Isala biedt, naast de basisvoorzieningen, 

hooggespecialiseerde zorg van academisch niveau zoals hart- en neurochirurgie, dialyse, stamcel- en 

beenmergtransplantaties. Isala gaat voor topkwaliteit op het gebied van medische en verpleegkundige zorg, 

service en veiligheid. 

 

Binnen Isala is het Hartcentrum een dynamisch en ambitieus speerpunt. Het Hartcentrum bestaat uit cardiologie 

en cardiothoracale chirurgie en heeft drie eenheden: Klinische zorg, Invasieve zorg en Ambulante zorg. Om het 

Hartcentrum optimaal te ondersteunen in haar ambities zoeken we - in eerste instantie voor een dienstverband 

van één jaar - een  

 

Dit is idealiter jouw professionele bagage 

Een afgeronde universitaire opleiding op bedrijfseconomisch en/of bedrijfskundig gebied. 

Minimaal vijf jaar werkervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. 

Kennis van ziekenhuisorganisaties en financiering van ziekenhuiszorg. 

 

Dit breng jij persoonlijk mee 

Je bent een krachtige, zelfbewuste persoonlijkheid met een positieve instelling. 

Je bent goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken in complexe processen. 

Je neemt situaties niet voor lief en gaat actief aan de slag om zaken te verbeteren. 

Je kunt jouw expertise goed aan de man brengen: naar jou wordt geluisterd, op elk niveau. 

Je gedijt goed in een dynamische omgeving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen. 

 

[intern: in vak functie] 

Dit kom je doen 

Jij bent de business controller van de RVE (resultaatverantwoordelijke eenheid) Isala Hartcentrum. Voor een beeld 

van de schaalgrootte: Isala Hartcentrum heeft organisatorisch het formaat van een gemiddeld streekziekenhuis. Jij 



 

 

 

zorgt ervoor dat het management zowel vanuit financieel oogpunt als wat betreft business control optimaal alle 

bedrijfsprocessen kan aansturen. Om dit waar te maken organiseer jij met alle benodigde partners een kloppende 

planning & control cyclus. Je signaleert kansen, doet voorspellingen, maakt business cases, analyseert 

investeringsaanvragen en winstgevendheid, monitort bedrijfsprocessen en doet gevraagd en ongevraagd 

voorstellen voor verbeteringen. 

 

Saskia Ogink, voormalig Business Controller Isala Hartcentrum: “Vind jij het een uitdaging om de rest een stapje 

voor te zijn, terwijl de gegevens waar je mee werkt een aantal weken oud zijn? Isala Hartcentrum is dan je plek 

want volop in beweging en continu aan het veranderen. De status quo zoals jij die denkt onder controle te 

hebben is overmorgen al weer anders. Een pittige job, ook omdat je er met ‘9 tot 5’ niet komt wanneer die 

belangrijke deadline nadert en overleg met dokters noodzakelijk is. Voor mij was het een kick, zo’n dynamische 

club. En er werken nog leuke mensen ook.” 

 

Dit bieden wij 

Werken bij Isala Hartcentrum betekent meedraaien in een positieve, ambitieuze en gedreven omgeving waarin 

alles draait om cure, care en preventie van hartaandoeningen. Warme, patiëntgerichte en patiëntvriendelijke zorg 

van hoge kwaliteit leveren is hierbij het uitgangspunt. De cardiologen en cardiothoracale chirurgen van Isala 

Hartcentrum zijn toonaangevend door hun onderzoek en nieuwe behandelmethoden. De afdeling Cardiologie van 

Isala Hartcentrum is de grootste van Nederland. 

Isala Hartcentrum profileert zich met name op deze speerpunten: 

 minimaal invasieve interventies inclusief hybride ingrepen 

 niet-cardiale thoracale ingrepen 

 hartritmestoornissen: atriumfibrilleren, devices 

 vroege detectie en behandeling van coronair lijden 

 

Arbeidsvoorwaarden 

De functie is ingedeeld in FWG 60 met een huidig maximum salaris van € 4.303,00 op basis van 36 uur. Je 

standplaats is Zwolle. Via een meerkeuzesysteem kun je daarnaast flexibel gebruik maken van de secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor één jaar. De intentie is om dit dienstverband bij 

gebleken geschiktheid voort te zetten voor onbepaalde tijd.  

 

Binnen Isala hebben we diverse faciliteiten waar je gebruik van kunt maken. Zo hebben er een MD programma 

voor onze leidinggevenden en is er een programma Sterk en Fit, met een uitgebreid pakket aan trainingen en 

workshops. Daarnaast kan flexibel gebruik gemaakt worden van de secundaire arbeidsvoorwaarden door middel 

van het meerkeuzesysteem. 

 



 

 

 

Interesse: 

Connect Professionals verzorgt de selectie voor Isala in Zwolle. Interesse? Neem contact op via 035-6210258 en 

vraag naar Lea ten Brink of mail je gegevens naar ltenbrink@connectprofessionals.nl. 

 


