Apotheek A15 is een state-of-the-art bereidingsapotheek die bouwt aan veilige, hoogwaardige en betaalbare zorg door
unieke geneesmiddelen te ontwikkelen en snel beschikbaar te maken voor ziekenhuizen en hun patiënten. Apotheek
A15 is een joint venture van het Erasmus MC, UMC Groningen, Radboudumc en UMC Utrecht en heeft de focus op
producten die niet als handelsproduct verkrijgbaar zijn en op producten voor klinisch onderzoek.
Ter versterking van de afdeling Finance & ICT breiden wij de organisatie uit met een nieuwe positie:

Junior Controller
32 – 36 uur per week
Als Junior Controller draag je vanuit jouw interesse en kennis op het gebied van accounting en reporting mede zorg
voor een juiste en tijdige financiele verslaglegging. Je stelt met teamleden de maandelijkse financiele rapportages en
stuurinformatie op. Op basis van analyses die je maakt, overleg je met collega’s en MT-leden over de ontwikkelingen,
afwijkingen en eventueel benodigde acties (PDCA-cyclus). Ook bereid je het betalingsverkeer voor, als back-up van de
administrateur.

Wij zoeken
Een enthousiaste collega die de volgende kwaliteiten bezit:
•
•
•
•

Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau, aantoonbaar door bijvoorbeeld een afgeronde hbo studie Finance &
Control / Accountancy;
Je houdt ervan samen te werken, initiatief te nemen en resultaat te realiseren;
Je kunt je communicatief goed uiten en presenteren
Bij voorkeur heb je ervaring met Microsoft Dynamics NAV / Business Central

Wij bieden
Een boeiende functie in een groeiende organisatie met maatschappelijke impact.
Verder bieden wij:

•
•
•
•
•

een salaris tussen € 2844 en € 3787, afhankelijk van opleiding en ervaring
8% vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3%
een pensioenregeling bij het ABP, waarbij wij 70% van de premie voor onze rekening nemen
de mogelijkheid om in overleg gedeeltelijk thuis te werken
aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband
De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Universitair Medische Centra.

Het kunnen overleggen van een VOG en relevante diploma’s is een voorwaarde voor aanstelling.
Voor meer informatie kijk op www.apotheekA15.nl of neem contact op met Willem van de Plassche,
Controller/Manager Finance & ICT (via 0183-820800).
Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor 22 juni een brief met CV naar p.denouden@apotheekA15.nl

