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Ben jij een teamspeler die makkelijk contact legt met collega’s en leveranciers en werk jij graag 

mee aan de ontwikkeling van een gestructureerde financiële afdeling? Draai jij je hand niet om 

voor vernieuwingen op het gebied van ICT en weet jij administratieve processen te optimalieren? 

Zijn ‘accuratesse’, ‘gestructureerd’, ‘proactief’ en ‘oplossingsgericht’ begrippen die bij jou passen? 

Ben jij op zoek naar een leuke informele werkgever waar veel ruimte is om te groeien in je 

functie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

DrechtDokters zoekt een  

      Assistent Controller 

             24 – 38 uur per week 

Wat ga je doen? 

Als Assistent Controller bij DrechtDokters ga je samen met de Business Controller en de Medewerker Financiële 

Administratie de afdeling Finance verder professionaliseren. Je draagt zorg voor een betrouwbaar grootboek en 

diverse financiële rapportages. Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen, controleren, analyseren en 

rapporteren van financiële gegevens van Drechtdokters en haar dochterondernemingen. Je ondersteunt bij het 

opstellen van jaarrekeningen, de consolidatie van bedrijven en begeleiding van (accountants)controle. Je draagt zorg 

voor een verbetering van het zorgdeclaratieproces en je beheert de financiële applicaties. Daarnaast werk je aan de 

continue verbetering van de (interne) controleprocedures en verdere automatisering van financiële en 

rapportagesystemen. Je hebt een hands-on mentaliteit en je hebt oog voor innovaties in het financieel 

administratieve proces. Je rapporteert aan de Business Controller. Onze regionale huisartsenorganisatie is volop in 

beweging. Dit vraagt om een flexibele organisatie die gericht is op continu leren en verbeteren. Dat vragen wij dus 

ook van jou.  

 

Wie ben jij? 

• Je hebt een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau en minimaal 2 jaar relevante werkervaring. 

Werkervaring in de (huisartsen)zorg is een pre.  

• Je hebt affiniteit met cijfers en kunt uitstekend overweg met Excel. 

• Je hebt aantoonbare affiniteit met geautomatiseerde (boekhoud)systemen, kennis van Exact Online is een pré.  

• Je werkt accuraat, gestructureerd, zelfstandig en kan goed samenwerken. 

• Je beschikt over een probleemoplossend (analytisch) vermogen en bent gewend zaken snel en goed op te 

pakken; 

• Je bent in staat kritisch te kijken naar bestaande procedures en verbetervoorstellen voor procesoptimalisatie te 

doen;  

• Je hebt een uitstekend gevoel voor verhoudingen en prioriteiten.  

• Je beschikt over goede contactuele vaardigheden, bent stressbestendig en flexibel; 
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Wij bieden 

• Een aantrekkelijke verantwoordelijke functie bij een vooruitstrevende, ambitieuze organisatie met een sterk 

gerichte focus op transformatie van de zorg; 

• Een collegiale en prettige werksfeer; 

• Arbeidsovereenkomst voor één jaar, met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd; 

• Een marktconform salaris op basis van de arbeidsvoorwaarden volgens de Cao Huisartsenzorg, waaronder een 

eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, opname in pensioenfonds PFZW en een reiskostenvergoeding. 

Over DrechtDokters 

DrechtDokters is de Regionale Huisartsen Organisatie (RHO) in de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard van 

samenwerkende huisartsen bestaande uit een zorggroep, een huisartsenpost en een facilitair bedrijf. DrechtDokters 

organiseert onder andere de spoedzorg in de ANW-uren, de chronische zorg (ketenzorg) voor mensen met 

chronische aandoeningen zoals diabetes type 2, Astma, COPD en CVRM. Daarnaast ondersteunt DrechtDokters 

huisartsenpraktijken bij het werken met het programma ‘Zorg voor ouderen’ en bij de inzet van laagdrempelige GGZ 

in de huisartsenpraktijk. Om de praktijkvoering te optimaliseren en het praktijkrendement te verhogen ondersteunt 

DrechtDokters de huisartsen met de invulling van praktijkmanagement. De organisatie is sterk in ontwikkeling.  

 

Bij DrechtDokters zijn 117 huisartsen aangesloten, die werken in 89 huisartsenpraktijken. DrechtDokters helpt de 

aangesloten huisartsen bij het vervullen van hun centrale rol in het (medische) zorgaanbod in de directe omgeving 

van de patiënt. DrechtDokters ondersteunt deze huisartsen waar nodig en gewenst in hun rol van 

hoofdaannemer/regisseur van (medische) eerstelijns zorg. DrechtDokters doet dit via het aanbieden van diensten 

die leiden tot verbetering van praktijkvoering en inhoudelijke kennis. Daarnaast zet DrechtDokters zich in om de 

continuïteit en de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio te waarborgen. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jeroen Seegers (tot 27 augustus a.s.) of 

Véronique Kuijper (vanaf 13 september a.s.), e-mail personeelszaken@drechtdokters.nl, telefoon 078-2020040. 

Interesse? 

Ben je enthousiast geworden? Dan leren wij je graag beter kennen! Stuur je motivatiebrief met cv uiterlijk 19 

september a.s. naar personeelszaken@drechtdokters.nl. Op 24 september worden de uitnodigingen verstuurd en 

vrijdag 30 september a.s. zullen de gesprekken plaatsvinden.   

 


