
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SGE is ruim 35 jaar actief in alle wijken van Eindhoven. Vanuit 11 gezondheidscentra werken 
apothekers, huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, tandartsen en een breed netwerk van 
zorgspecialisten aan de gezondheid en het welzijn van ruim 80.000 Eindhovenaren. Bij SGE kan een 
wijkbewoner erop vertrouwen dat we ons uiterste best doen zijn gezondheid te bewaken en waar 
nodig te verbeteren. Ook helpen wij mensen op weg hun route te vinden in het zorglandschap. Met 
haar oorsprong in Philips heeft SGE in haar genen als ook statutair meegekregen om kennis en 
middelen in te zetten voor de geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg. SGE doet dit door met alle 
sectoren in zorg en welzijn te bouwen aan het verbeteren en innoveren van de zorg. Samen maken 
we de eerstelijnszorg sterk. En zorgen we ervoor dat patiënten beter regie kunnen nemen over hun 
eigen leven en gezondheid. Onze deur staat open voor alle wijkbewoners, in elke fase van hun leven. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Als Concern Controller adviseer en ondersteun je de Raad van Bestuur en het management over de 
risico’s en knelpunten in de bedrijfsvoering en strategie, over toekomstige mogelijkheden en de 
consequenties van voorgenomen besluiten. Je toetst vanuit je onafhankelijke rol de kwaliteit, 
volledigheid en tijdigheid van de financiële processen en de hieruit voortvloeiende resultaten 
(dashboards, managementrapportages, begroting, jaarrekening). Ook toets je regelmatig de werking 
van de P&C cyclus.  
Vanuit jouw verantwoordelijkheid en toetsende rol geef je op constructieve wijze gevraagd en 
ongevraagd advies over de performance van de organisatie en over verbeteringen hierin, zowel aan 
de RvT, RvB, MT als collega’s binnen de afdeling FA & Control.  
Je werkt aan een financiële (meerjaren-) strategie waarvan de vastgoedportefeuille en externe 
financieringen en investeringen onderdeel uitmaken.  
Je toetst op en adviseert over de algemene koers van de organisatie en de strategische programma’s 
o.a. rondom kwaliteit & veiligheid, samenwerking en vernieuwing zorgaanbod. Daarnaast neem je deel 
aan de overleggen van RvB en RvT en ben je lid van het MT. Je participeert in overleggen met interne 
en/of externe stakeholders, denk hierbij aan de zorgverzekeraars en diverse 
samenwerkingsverbanden. Je werkt onder aansturing van de Raad van Bestuur en je hebt nauwe 
samenwerking met het hoofd van en de collega’s binnen financiële administratie & control. 
 
 
  

Voor het bedrijfsbureau van SGE zijn we per direct op 
zoek naar een:  

Concern Controller m/v  
Voor 24 uur per week  



 

Wij bieden een functie:  

 met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met daarna uitzicht op een 
vast dienstverband; 

 het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en bedraagt bruto minimaal 
€ 4.983,- tot maximaal € 6.371,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband conform 
schaal 12 CAO Huisartsenzorg; 

 daarnaast kennen we een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder 25 vakantiedagen, 8% vakantiegeld, 6% eindejaarsuitkering en opname in 
pensioenfonds PFZW; 

 we stellen een laptop en een telefoon ter beschikking, zodat je de mogelijkheid hebt om 
flexibel te werken; 

 werken bij SGE betekent werken in een prettige sfeer waarin ontwikkeling en collegialiteit 
centraal staan. 

 
Wij zoeken een collega:  

 met een relevant HBO of WO diploma op het gebied van Finance en/of Control; 

 met minimaal enkele jaren werkervaring als Concern Controller, kennis en ervaring binnen de 
eerstelijns- en ketenzorg is hierbij een pré evenals werkervaring in een kleine, complexe 
organisatie; 

 met actuele kennis van relevante wet- en regelgeving, besturing en financiering; 

 die A-Z verantwoordelijkheid neemt, eigenaarschap en waarmaken zijn eigenschappen die 
horen bij jou; 

 die gericht is op samenwerken en in staat is om draagvlak te creëren voor nieuwe werkwijzen; 

 met een brede organisatiescope, die daarnaast in staat is onafhankelijke analyses te maken; 

 die een sparring partner is op strategisch niveau, met een senior uitstraling en daarnaast 
impact heeft in zakelijke situaties. 

 
Meer informatie? 
Voor verdere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Pascale Voermans, Voorzitter 
Raad van Bestuur op telefoonnummer 06 – 22391274 of 040- 711 6022 of per e-mail 
p.voermans@sge.nl. 
 
Solliciteren?  
Heb je interesse in deze vacature dan kun je solliciteren via de website www.sge.nl, klik op vacatures, 
button ‘solliciteren’. Je kunt je brief en CV digitaal versturen t.a.v. Pam Verpalen, HRM adviseur. 
 
De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op maandagmiddag 6 april 2020 of dinsdagmiddag 7 april 
2020. Een eventueel tweede gesprek willen we op korte termijn na het eerste gesprek inplannen.  
 

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid 
gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.  

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

 

http://www.sge.nl/

