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Apotheek A15 richt zich op een betere, veiligere en betaalbare specialistische farmaceutische zorg in nauwe samenwerking met de 

partner ziekenhuizen. Apotheek A15 ontwikkelt en produceert specialty geneesmiddelen die niet als handelsproduct beschikbaar 

zijn. Deze middelen zijn noodzakelijk voor de behandeling van specifieke patiëntengroepen en/of voor klinisch 

geneesmiddelenonderzoek. Apotheek A15 beschikt onder meer over een state of the art GMP bereidingsunit, 2000 m² aan clean 

rooms en een volwaardig farmaceutisch en microbiologisch laboratorium voorzien van alle daartoe benodigde voorzieningen en 

apparatuur. Wij hebben een vacature voor een 

Controller 
32-36 uur per week 

Functie 

Als Controller (lid MT) zorg je dat binnen Apotheek A15 de randvoorwaarden en ondersteuning ten behoeve van het primaire 

proces optimaal zijn en ben je verantwoordelijk voor de financiële besturing van Apotheek A15. Tot de taken behoren: 

• binnen het MT verantwoordelijk voor de portefeuilles: financiën, verzekeringen, ICT, contractbeheer, security en 

officemanagement, gemeentelijke vergunningen; 

• coördinatie en supervisie van alle werkzaamheden en functionarissen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen (financiën en 

ICT); 

• uitvoeren van financieel-economische analyses, waar onder kostprijsberekeningen;  

• doorontwikkelen van en regie op de planning- en control cyclus (begroting en budgetten, jaarrapportages, maandrapportages, 

MT-reviews, kost- en verkoopprijzen, (fiscale) jaarrekening); 

• verder inrichten en verbeteren van de (fabricage-)boekhouding en ERP en gerelateerde processen; 

• contactpersoon richting accountant, bank, belastingdienst, etc; 

• contactpersoon richting Raad van Commissarissen en aandeelhouders voor het aandachtsgebied finance & control. 

Wij zoeken  
Een enthousiaste collega die voldoet aan de volgende eisen:  

− academisch werk- en denkniveau; 

− bij voorkeur een postdoctorale controllers- of accountantsopleiding (RC, RA); 

− ervaring in een controlfunctie op strategisch niveau, bij voorkeur in een (farmaceutisch) productiebedrijf; 

− brede en diepgaande kennis van financieel- economische bedrijfsvoeringsprocessen; 

− inzicht in ontwikkelingen en prioriteiten in de zorg en politieke, bestuurlijke en maatschappelijke prioriteiten; 

− inzicht in bedrijfsvoering en financieel-economische processen; 

− goede communicatieve vaardigheden. 

 

Wij bieden   
Een interessante functie met leuke collega’s in een groeiende organisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de cao 

Universitair Medische Centra. Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal 4500,- (schaal 12) 

en maximaal € 6275,- (schaal 13) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden wij een vakantie-uitkering en een 

eindejaarsuitkering. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een voorwaarde voor aanstelling. 

 

Voor meer informatie kijk op www.apotheekA15.nl of neem contact op met Bert-Jan Souman, Directeur Bedrijfsvoering en 

Financien, telefoon: 0183-820800. 

Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor 10 juni 2019 een brief met motivatie en CV naar info@apotheekA15.nl 

http://www.apotheeka15.nl/
mailto:info@apotheekA15.nl

