
 

 

 

 

 

 

 

 
Stichting Maria-oord is een kleinschalige aanbieder van zorg, verpleging en welzijn. Maria-oord biedt thuiszorg en 
verpleeghuiszorg aan cliënten in Dongen en Oosterhout.  Wij werken “kleinschalig anders” dat wil zeggen, dat wij 
zorgen voor een hoge kwaliteit met voldoende aandacht voor de individuele wensen en behoeften van onze 
cliënten. Ons project Community Care Dongen (CCD) vormt hierbij het belangrijkste uitgangspunt. CCD is bedoeld 
voor kwetsbare ouderen in Dongen, die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen, waarbij formele en 
informele zorg elkaar aanvullen.  

 
Wij zijn op zoek naar  

 

MEDEWERKER BEDRIJFSVOERING 

Aandachtsgebieden financiën en kantoorautomatisering 

28 – 36 UUR PER WEEK 

 
Als medewerker bedrijfsvoering ga je werken binnen een klein administratief team. Je hebt veel contact met 
collega’s van verschillende afdelingen en diverse externe stakeholders. De werkzaamheden zijn divers. 
Zo draag je zorg voor juiste en tijdige oplevering van rapportages, de begroting en jaarrekening, en 
verantwoordingen richting externe financiers. Maar je functioneert ook als verbinder tussen ICT en bedrijfsvoering, 
waarbij je zo nodig contact hebt met onze externe ICT partner.  
Je hebt gevoel voor cijfers en vindt het leuk om met een frisse blik te kijken naar bestaande processen en deze, daar 
waar mogelijk, te verbeteren. Je bent gewend om proactief en projectmatig te werken.   

 
Jouw talenten zijn: 

• een relevante opleiding op HBO niveau 

• specifieke kennis van financieel-administratieve processen  

• kennis van financieringsstromen in de zorg is een pré 

• ervaring met Exact Online en ONS van Nedap is een pré 

• je werkt secuur en nauwkeurig 

• je hebt een flexibele, positieve houding en inbreng 

• je hebt oog voor vernieuwingen en kunt deze toepassen 

WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN? 
• Een uitdagende baan binnen een inspirerende, groeiende en onderscheidende omgeving 
• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar, met de intentie tot omzetting naar contract onbepaalde 

tijd, voor 28-36 uur. Uren worden in onderling overleg vastgesteld. 
• De salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT, FWG 50,  afhankelijk van opleiding en ervaring 
• Ook schoolverlaters worden van harte uitgenodigd om te reageren 

SOLLICITEREN? 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 30 april 2023 een korte motivatie + CV t.a.v. mevrouw  

J. Nuijten via info@mariaoord.nl.  

Voor meer informatie over de inhoud van deze topbaan of over Stichting Maria-oord, mag je contact opnemen met 

mevrouw J. Nuijten via 0162-381100. 
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