
Hoofd Financiën Top Health Groep (THG)

FUNCTIEPROFIEL 

Het Hoofd Financiën van Top Health Groep (THG) is een sterke persoonlijkheid die verantwoordelijk is voor een 
betrouwbare, volledige vastlegging van de financiële bedrijfsadministratie. Hij of zij draagt zorg voor een goede 
inrichting van de financiële administratie en de daarbij behorende administratieve processen. Is onderdeel van het 
MT. Kan zelfstandig werken, is analytisch, proactief, flexibel, bevlogen, integer, besluitvaardig, heeft commercieel 
inzicht en is continu op zoek naar verbetering van de efficiëntie.
De taken zien er als volgt uit:

Leidinggevende financiële administratie
• Zorgt ervoor dat de afdeling Financiën voldoende toegerust en opgeleid is om de taken te kunnen uitvoeren;
• Bewaakt en verbetert continue de efficiëntie door het beheren en implementeren van systemen en zorgt voor 

kwalitatieve procesverbetering i.s.m. de leidinggevende secretariaat;
• Zorgt voor een juist verwachtingsmanagement t.a.v. het de financiële administratie zodat de andere collega’s 

van THG reële verwachtingen hebben;
• Bereidt en zit vergaderingen m.b.t. tot de financiële administratie voor en verzorgt de documentatie (notulen / 

agenda / actielijst);
• Voert de evaluatiegesprekken samen met een maatschapslid (verantwoordelijke financiën / secretariaat).

Verantwoordelijkheden
• Is verantwoordelijk voor de financiële administratie (crediteuren-, debiteuren- en salarisadministratie, groot-

boek);
• Zorgt voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages, investeringsanalyse, interne kosten-

verrekeningen, balansen, winst-en-verliesrekeningen, begrotingen/budgettering de jaarrekening en meerjaren-
planningen;

• Denkt mee over management informatiesystemen, administratieve systemen, werkwijzen en procedures;
• Bewaakt de financiële positie en resultaten van het bedrijf.

Aanspreekpunt 
Financiën

Communicatie
• Coördineert en werkt mee in het afhandelen van inkomende en uitgaande communicatie (financieel / facturen)
• Werkt mee in de verzorging van zakelijke correspondentie.

Ondersteuning Dagelijks Bestuur en RvA
• Zorgt aan het eind van een verslagperiode voor onderlinge afstemming tussen de diverse deeladministraties;
• Helpt mee bij het opstellen van maand-, kwartaal- en jaarverslagen, of verzorgt deze in samenwerking met 

aangewezen verantwoordelijke uit het DB;
• Adviseert het DB en RvA bij financieel-administratieve vragen en problemen en bereidt met hen het financiële 

beleid voor.

Samenwerking
• Werkt nauw samen met de accountant, de aangewezen verantwoordelijke (DB) voor de financiën, het financiële 

team en de leidinggevende secretariaat.

Locatie en uren
Vroomshoop, minimaal 32 uur per week
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