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Senior Controller (28-36 uur) 

Word jij senior controller bij Breederzorg Thuiszorg? 

Ben jij geïnteresseerd in ontwikkelingen in de wet- en regelgeving voor de thuiszorg? Voel jij je thuis 

in een dynamische, kleinschalige zorgorganisatie? De werkzaamheden op het gebied van zorginkoop, 

afwikkelen van nacalculaties en verzorgen van sectorspecifieke verantwoordingen hebben geen 

geheimen voor jou? Dan komen wij graag met jou in gesprek! 

Breederzorg Thuiszorg is een kleinschalige zorgorganisatie waar gewerkt wordt in kleine teams. Wij 

staan voor kwalitatief hoogwaardige zorgverlening, persoonlijke aandacht en handelen vanuit 

betrokkenheid. Breederzorg Thuiszorg heeft een eigen skillslab en een opleidingsinstituut die 

wettelijke erkende opleidingen verzorgt op het gebied van zorgfuncties en (nascholings)vakken in 

diverse specialisaties. De ontwikkeling en opleiding van personeel in een (maat)vriendelijke 

werkomgeving staan centraal bij ons. 

Wij zoeken een Senior Controller, voor 28 -36 uur per week. 

Je weet wat het inhoud om de planning en control-cyclus te beheersen. Je hebt een hands-on 

mentaliteit en stelt begrotingen, rapportages en financiële analyses op. Ook het samenstellen van de 

(geconsolideerde) jaarrekening en het verzorgen van subsidieaanvragen behoort tot je taken. Je 

adviseert de directie over toekomstige mogelijkheden en de consequenties van voorgenomen 

besluiten. Tevens geef je adviezen over verbeteringen in het primaire proces en de 

bedrijfsprocessen. Je fungeert als sparringpartner voor directie en overige kantoorafdelingen. Je 

kunt de regie voeren bij afdeling-overstijgende projecten. Je neemt initiatief en vindt het leuk om 

deze functie verder vorm geven. 

Afhankelijk van het aantal beschikbare uren, zal de hoeveelheid van beleidsmatige taken in 

onderling overleg worden afgestemd. 

Functie-eisen: 

 Een afgeronde HBO+/WO-opleiding op het gebied van finance en/of control. 

 Minimaal 5 jaar ervaring als controller in de zorgsector, liefst in de thuiszorg. 

 Je beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en financieringen in de VVT-

sector. 

 Je werkt zelfstandig, bent proactief en praktisch ingesteld. 

 Een enthousiaste en sociale persoonlijkheid. 

 Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. 

Wij bieden je een tijdelijk dienstverband, met de intentie tot verlenging en uitzicht op een vast 

dienstverband. Je salaris is conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. 

Ben jij de geschikte kandidaat die wij zoeken? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar 

PenO@breederzorg.nl óf vul het sollicitatieformulier in. Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met de afdeling HRM bereikbaar op 0413-259441 of via PenO@breederzorg.nl. 


