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Vacature: Financial controller  
32-36 uur 
 
Vitala+ timmert, in ook voor de zorg zeer uitdagende tijden, verder aan de weg om te 
groeien naar een Expertisecentrum voor kortdurende ouderenzorg. Binnen onze 
stafafdeling komen veel zaken samen en vanwege de compacte organisatie zijn er zeer 
korte lijnen waarin we wendbaar kunnen handelen. Vitala+ zoekt een ambitieuze 
financial controller. Je bent proactief, creatief en lost zaken op. Je draagt onder andere 
zorg voor de juiste en tijdige rapportages voor het management en spart mee over de 
kansen en risico’s van Vitala+.  Nieuwsgierig? Interesse? Bel of mail ons.  
 
Wat doen wij? 
Bij het bieden van de beste kortdurende ouderenzorg in Maastricht en Heuvelland 
gaat het om alle tijdelijke vormen van zorg en ondersteuning, die gericht zijn op het 
terugkeren naar de thuissituatie of naar een betere passende woonzorgomgeving. 
Denk hierbij aan revalidatie na hartfalen, orthopedische zorg na een nieuwe heup of 
knie, de behandeling van een geïnfecteerde prothese, neurologische zorg na een 
hersenbloeding of infarct en het herstel na een oncologische behandeling. 1 juni jl. zijn 
we gestart met ons nieuwe expertisecentrum in Heugem, genaamd Vitala+. 
 
Wie zoeken wij? 
Je beschikt over een afgeronde relevante HBO opleiding op economisch-administratief 
gebied (minimaal), zoals bedrijfseconomie of accountancy.  

Je hebt kennis van financieringsvraagstukken in de zorg en relevante wet- en 
regelgeving. Je beschikt over analytisch vermogen, kunt zelfstandig werken en toont 
eigenaarschap van je werk.  Je durft initiatief te nemen om zaken te verbeteren en 
door jouw gevoel voor onderlinge verhoudingen. Je kunt sparren met de bestuurder en 
managers of anderen binnen of buiten de organisatie en beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden. Een organisatie (verder) in control brengen en houden 
is je passie. Je hebt de ambitie om op termijn door te groeien naar business controller. 

Je gaat je vooral bezighouden met: 

 Het opstellen van de (meerjaren)begroting; 

 Het opstellen van de jaarrekening en het afhandelen van de 

accountantscontrole; 

 Het opstellen van maand- en kwartaalrapportages en overige rapportages die 

het management nodig heeft; 

 Het doorrekenen van diverse toekomstige scenario’s t.b.v. nieuwe 

ontwikkelingen in de organisatie en kostprijsanalyses; 

 Het verzorgen van de planning & control cyclus; 

 Het ondersteunen van het management bij beleidsvorming en zorginkoop. 
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Wij bieden:  

 Een functie in ontwikkeling in een fijne, groeiende werkomgeving; 

 Een dienstverband voor de duur van 1 jaar, met de mogelijkheid om deze om 
te zetten voor onbepaalde tijd; 

 Een salaris conform de CAO VVT FWG 60 maximaal € 5045,55 afhankelijk van 
ervaring. 

 Mogelijkheid om voor jou relevante scholingen te volgen en door te groeien in 
je functie. 

 Een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve 
verzekeringen, eindejaarsuitkering en reiskostenvergoeding. 

 Deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.  
 

Inlichtingen: 
Voor nadere informatie omtrent de functie en de organisatie kunt u contact opnemen 
met Barbara Solberg, bestuurder via telefoonnummer (043) 6019400. 
 
Sollicitaties: 
Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 27-09-2022 gericht te worden aan 
werkenbij@vitalaplus.nl  
De sollicitatiegesprekken zullen gaan plaatsvinden in week 40/41 
 
Het adres is: Gronsvelderweg 140, 6229 VN Maastricht. 
 


