Atalmedial is een van de grotere medisch diagnostisch centra van Nederland. Wij
hebben kwaliteitsverbetering, kostenbeheersing, innovatie, opleiding en onderzoek hoog
in het vaandel. Met onze 900 medewerkers zetten we koers naar een krachtige
organisatie die slagvaardig en met vertrouwen de ontwikkelingen in de markt voor
medische diagnostiek tegemoet treedt.
Atalmedial heeft dagelijks 5.500 patiëntcontacten voor diagnostisch onderzoek van
lichaamsvloeistoffen of -functies. Daarnaast exploiteren wij een afdeling Trombosezorg.
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk huisartsen en ziekenhuizen maar ook
verloskundigen, verpleeghuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
Atalmedial is een rookvrije organisatie.
Binnen de afdeling Financiën is een vacature ontstaan voor een
CONTROLLER (m/v)
32 - 36 uur per week
De afdeling
Op de afdeling Financiën op de locatie Amsterdam werken in totaal ruim 15 FTE, verdeeld
over de Financiële Administratie, Salarisadministratie en Control. Financiën is
verantwoordelijk voor het formuleren en bewaken van het financieel beleid, de planning& control cyclus en de managementinformatie, alsmede een correcte registratie en
declaratie van alle geleverde zorgproducten.
De functie
De controller heeft een regiefunctie voor onderdelen van de planning & controlcyclus
binnen de afdeling waarvoor hij/zij werkzaam is dan wel afdelings- en zonodig
organisatieoverstijgende werkzaamheden. Hij of zij is verantwoordelijk voor het initiëren
en samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse rapportages, analyse van
begrotingen, projecten en afstemming tussen financiële en niet-financiële gegevens. De
controlfunctie omvat een brede adviesrol en heeft een functionele bevoegdheid op het
gebied van Administratieve Organisatie. Je houdt je proactief bezig met de van
toepassing
zijnde
regelgeving
en
systematiek
voor
de
financiering
van
huisartsenlaboratoria en trombosediensten.
De functie eisen
Je hebt een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op HBO- of WO niveau en je
beschikt over tenminste drie jaar ervaring in een soortgelijke functie, zo mogelijk in een
zorgomgeving of gelijkwaardig. Zowel het zelfstandig werken als het samenwerken gaan
je goed af. Het ontbreekt je niet aan commercieel inzicht. Je stelt prioriteiten en beschikt
over overtuigingskracht. Tevens heb je sterke communicatieve en schriftelijke
vaardigheden en een hoog cijfermatig inzicht met een sterk analytisch vermogen.
De juiste controller bieden wij
Het betreft een functie voor 32–36 uur per week. Aanstelling geschiedt in eerste instantie
op basis van een tijdelijk contract. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring

ingedeeld in FWG schaal 60 (min. € 3.072,= max. € 4.466,= bruto per maand op fulltime
basis) gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen. De vakantietoeslag bedraagt 8,33% en de
eindejaarsuitkering 8,33 % van het jaarsalaris. Verder is er de mogelijkheid deel te
nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Medewerkers nemen deel aan het
pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Meindert van der Kleij, manager
Financiën en Facilitair (tel. 088 - 0037 743).
Uw reactie
Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van uw motivatie en CV kunt u uiterlijk tot 22 juli
2018 richten aan vacatures@atalmedial.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

