
 
VACATURE: 

Senior Financieel Administratief medewerker  
Aantal uur: 24  

 

 

Ben jij onze nieuwe collega op de financiële administratie die bijdraagt aan de kwaliteit, juistheid 
en volledigheid van de financiële administratie van de HCWB? Kun jij jouw kennis en expertise 
inzetten om onze administratieve processen accuraat en efficiënt te laten verlopen? En ga jij 
activiteiten uitvoeren, die zorgen dat de zorg- en dienstverlening nog beter wordt? Ter uitbreiding 
van ons team zoeken wij een collega die naast kennis en ervaring ook affiniteit heeft met het 
controllersvak. Ga jij deze uitdaging aan? 

Functieomschrijving 

Hoe ziet je werk eruit? 
Als senior financieel administratief medewerker ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor 
het op een correcte wijze uitvoeren van de volledige administratie. Je hebt een actieve rol bij het 
opstellen van de jaarrekening en rapportages ten behoeve van de vier entiteiten binnen onze 
organisatie. De administratie is divers vanwege de vele instanties waar je mee te maken hebt en de 
verantwoording van de gelden. Gelukkig ben jij gewend om hier mee om te gaan en vind je het leuk 
om je hier helemaal in vast te bijten. Je bewaart hierbij het overzicht om hiermee jouw bijdrage te 
leveren binnen onze mooie organisatie.  

Je werkt nauw samen met je collega’s van de financiële administratie en je rapporteert aan de 
manager interne bedrijfsvoering  

Bedrijfsinformatie 
 
Waar ga je werken? 
Je werkt binnen de Huisartsencoöperatie West-Brabant, een regio-organisatie van 97 huisartsen en 
hun samenwerkingspartners in westelijk West-Brabant en Tholen. Een (multidisciplinaire) 
eerstelijnsorganisatie die intensief samenwerkt met de huisartsenposten Bergen op Zoom-
Roosendaal en de andere huisartsenorganisaties in de omgeving.  

Je komt te werken binnen een enthousiast team dat bestaat uit 21 collega’s. Een team dat bereid is 
om gezien de dynamische ontwikkelingen een stapje extra te zetten met en voor elkaar. Onze 
kernwaarden zijn professionaliteit, verbinding, inspireren, ontzorgen en vertrouwen.  

Profiel 



 
Dit verwachten we van jou 

• HBO werk- en denkniveau op financieel administratief gebied. 
• Je kunt snel schakelen en binnen een hectische omgeving goed overzicht behouden op de 

diversiteit aan taken. 
• Uiteraard heb je ervaring met geautomatiseerde systemen zoals geautomatiseerde 

boekhoudsystemen en het MS Office pakket. 
• Je bent nauwkeurig, analytisch, ordelijk en systematisch, vasthoudend en klantgericht. Je 

behaalt het gewenste resultaat en je bent communicatief vaardig. 
• Je weet goed verbanden te leggen en jouw controllersaffiniteit zet je in bij de 

verantwoording. 
• Ook starters op de arbeidsmarkt worden uitgenodigd om te solliciteren. 

 

Arbeidsvoorwaarden 
 

Hier kun je op rekenen 
• Een dienstverband van 24 uur per week. Je werktijden en -dagen zijn in overleg. 
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Huisartsenzorg. 
• Laptop en het faciliteren van een (thuis)werkplek.  
• Een jaarcontract, met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd. 
• Pensioenopbouw bij PFZW. 

Meer informatie 

Meer weten of solliciteren? 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Ineke Vredevoort (manager interne 

bedrijfsvoering) via 085-4880695 of met Anne-Marie de Graauw via 06-82566077 (HRM adviseur).   

  

Planning 

We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 9 juli 2021. Je kunt je sollicitatiebrief en CV sturen naar: 

info@hcwb.nl gericht aan mevrouw C.M.M. Vredevoort, financieel administratief manager. Het 

eerste gesprek is gepland op vrijdag 16 juli aanstaande. De tweede gespreksronde vindt plaats in 

week 29.  Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gepland in week 30. De gesprekken worden 

gehouden via ZOOM. Een “Lumina” test kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.  

We zien uit naar je sollicitatie! 
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