
 

Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Draag jij 

daar graag aan bij? Kom dan kennismaken! 

 

Lever jouw bijdrage als 
 

Manager bedrijfsvoering 
Voor gemiddeld 32 uur per week   
 

Als manager bedrijfsvoering ben je lid van het Managementteam (MT). Je levert een 

belangrijke bijdrage aan het organisatiebeleid van Stichting Samen Zorgen en de hierbij 

behorende beleids- en bedrijfseconomische vraagstukken. Je bent verantwoordelijk voor 

het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen met als doel het verbeteren van de kwaliteit 

van de beleids- en planning & control cyclus. Je voorziet het MT en middenkader van goede 

stuurinformatie, sterke financiële en risico analyses en zorgt voor een financieel gezonde 

bedrijfsvoering. Ook houd je je bezig met het opstellen van managementrapportages, 

prognoses, vastgoed en het (meerjaren)beleid en de begroting. 

 
Daarnaast geef je leiding aan het team bedrijfsvoering: administratie (financieel, cliënten 

en salaris) en ICT en het team adviseurs: P&O, communicatie en kwaliteit- en beleid. Je 

zorgt voor een professioneel werkklimaat en een omgeving waarin de betreffende 

aandachtsgebieden optimaal kunnen bijdragen aan de zorg voor onze cliënten. Je stuurt 

vanuit een heldere visie op service en dienstverlening, richt processen en systemen daarop 

in en neemt medewerkers mee in verbeterslagen. 

 
Wat we van je vragen 

• Je hebt een bedrijfskundige opleiding op hbo-niveau; 

• Je hebt academisch werk- en denkniveau; 

• Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie en bij voorkeur 
binnen de   zorgsector; 

• Je bent analytisch sterk, analyseert gegevens grondig, scheidt hoofd- van bijzaken en 
legt de  nodige verbanden om resultaten te behalen; 

• Je hebt ervaring in de zorg en affiniteit met de ouderenzorg (VVT); 

• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

• Je hebt gevoel voor organisatiedynamiek en werking van teams (organisatiesensitiviteit); 

• Je kent de visie en de doelstellingen van Stichting Samen Zorgen en je herkent 
jezelf in én  handelt volgens onze kernwaarden: Waardevol – Aandacht – Regie – 
Mensgericht 
 

Wat we je bieden 

 

• Een brede en afwisselende functie in een omgeving waarin een grote mate 

van zelfstandigheid geboden wordt. Waarin het meedenken over en 
vormgeven van nieuwe  ontwikkelingen en eigen initiatief zeer op prijs wordt 

gesteld. 



• Een tijdelijk contract voor de duur van 1  jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

• De functie manager bedrijfsvoering is ingedeeld in FWG 65 van de CAO VVT. 

• Een eindejaarsuitkering van 8,33%. 

• Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van training, opleiding en 
coaching. 

 
Over ons 

Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Daarom is er bij 

Stichting Samen Zorgen tijd voor een praatje en een goed gesprek. We weten wat mensen 

drijft en waar mensen gelukkig van worden. Dat helpt ons om onze zorg en ondersteuning 

vorm te geven. Bij ons is er oprechte aandacht en blijven we dicht bij ieders eigen manier van 

leven. Hier worden mensen gezien. Cliënten ervaren bij ons dat ouder worden betekenisvol 

is en houden daarbij zelf de regie. Zij beslissen hoe hun dag eruitziet en geven zo hun leven 

zelf vorm. Dat zit in grote en in kleine dingen. Op eigen kracht én met steun van naasten is er 

veel mogelijk.  

 

Stichting Samen Zorgen biedt warme zorg en ondersteuning. Met onze wijkverpleging en 

maaltijdservice aan huis zijn we altijd dichtbij. Is thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk, 

dan bieden we graag een nieuw thuis op onze locaties Andalhof in Andelst en Liefkenshoek 

in Heteren. Onze dagbesteding in Zetten biedt activiteiten en zorgt voor sociale contacten. 

  

Zie je het zitten? 

Mail dan jouw motivatie en CV naar solliciteren@stgsamenzorgen.nl.  

Heb je vragen? Neem contact op met Jeanette Horlings-Koetje, directeur-bestuurder, via  
026 – 472 2214. 

 

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag  
(VOG). 
 
Zie voor meer informatie onze website: www.stgsamenzorgen.nl 
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