VACATURE

Fundacion Salud Mental Aruba (RESPALDO) zoekt een ervaren

Hoofd Financiën M/V

Respaldo is de Stichting voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Aruba die per januari 2018 zal bestaan uit een
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (momenteel de PAAZ) en uit twee locaties (in Oranjestad en in San Nicolas)
elk bestaande uit een polikliniek voor de volwassenenpsychiatrie en de Kinder-/Jeugdpsychiatrie en een F-ACT team
voor outreachende zorg. Respaldo start met ruim 60 werknemers.

Als Hoofd Financiën bent u zelfstandig verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leiding geven aan de afdeling financiële administratie;
Beoordelen cijfers, verklaren van afwijkingen ten opzichte van begroting en budgetten naar directie;
Jaarlijks aanleveren concept begroting en jaarverslag aan de RvB/directeur bedrijfsvoering
Bewaken financiële positie bedrijf(sonderdeel), signaleren ongewenste ontwikkelingen of afwijkingen t.o.v. budgetten/
begrotingen;
Verzorgen van interne en externe rapportering van financiële informatie, waaronder (geconsolideerde) periodecijfers;
Verzamelen, verwerken, analyseren en verstrekken van financiële en niet-financiële informatie aan het management;
Ontvangen bedragen en openstaande facturen op elkaar afstemmen (grootboekrekeningen);
Bedenken en uitvoeren van verbeteringen in de administratieve processen;
Maandelijkse afsluitingswerkzaamheden uitvoeren en overlopende passiva en provisies in kaart brengen;
Toezien op extern uitgevoerde administratie;
Afwijkingen, trends en ontwikkelingen analyseren, verklaren en onderbouwen;
Alle overige voorkomende financiële administratieve werkzaamheden op afdeling.

Hierbij werkt u nauw samen met de Adminitratief Medewerker en externe administratieve collega’s.
Wij zoeken een Hoofd Financiën met een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau richting bedrijfseconomie of accountancy
en 5-10 jaar relevante ﬁnanciële werkervaring in administratiebeheer. U bezit uitstekende software vaardigheden, zoals
Excel en rapportagetools en bent in staat om op diverse niveaus te resultaatgericht en prettig te communiceren.
Het Hoofd Financiën is doelmatig, integer, enthousiast en professioneel.

Informatie en Sollicitatie:

Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij mr. drs. Olivier J. de Jong, MBA, AA, +297 584 7171. Uw
schriftelijke sollicitatie inclusief uw CV, kunt u, uiterlijk 10 december, richten aan: Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo
t.a.v. de Raad van Bestuur, John G. Emanstraat, 85, Oranjestad Aruba, email; HRrespaldo@gmail.com.

