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Standplaats:  Oosterwolde   
 

 
1. SPITS Oosterwolde 
 
SPITS Oosterwolde is een innovatieve en ondernemende organisatie die gespecialiseerd is in het 
leveren van geautomatiseerd ingepakte geneesmiddelen voor apotheken en instellingen. Door deze 
methode van inpakken (baxteren), ontvangen patiënten alle geneesmiddelen per stuk of per 
innamemoment verpakt. Het is een manier van geneesmiddelverstrekking die de kwaliteit en 
veiligheid voor de patiënt aanzienlijk verhoogt, waarbij de levering plaatsvindt richting apotheken, 
ziekenhuisapotheken, apotheekhoudende huisartsen en revalidatiecentra. 
 
SPITS Oosterwolde is opgericht door een aantal ondernemende apothekers in Oosterwolde en 
Appelscha om vanuit een duurzame gedachte apotheken beter te ondersteunen met patiënt 
specifieke geneesmiddeldistributie. Dit vanuit een intrinsieke zorg voor patiënten en grote 
maatschappelijke betrokkenheid.  
 
In verbinding staan met de omgeving en continu anticiperen op kansen en ontwikkelingen in de 
markt hebben eraan bijgedragen dat SPITS inmiddels een top 3 speler in Nederland is. SPITS werkt 
hierbij intensief samen met partners aan innovatieve farmaceutische zorgoplossingen en efficiënte 
en veilige processen. 
 
De afdeling Finance en Business Control maakt, samen met de afdeling HR, deel uit van het SSC 
(Shared Service Center) van SPITS dat ook werkzaam is voor onder andere Apotheek de Drie 
Stellingen, Gezondheidscentrum Oosterwolde, Phaitality, UPLUS en Wolk.  
 
Plaats in de organisatie 
De Business controller is onderdeel van het team Finance & Business Control. Op dit moment bestaat 
dit team uit twee controllers, twee assistent controllers en vijf medewerkers financiële administratie. 
Je rapporteert hiërarchisch aan de Financieel Directeur en functioneel aan de directeur van de 
Apothekengroep.  
 
De afdeling Finance & Business Control beheert 25 administraties. Deze functie is primair 
verantwoordelijk voor de administraties van de Apothekengroep. Administraties van andere 
bedrijven kunnen aan deze verantwoordelijkheid toegevoegd worden. Je werkt nauw samen met de 
andere controllers en assistent controllers. 



   
 

 

 

 

 

 

2.  FUNCTIE 
 
Het gaat om uitbreiding van het team Finance & Business Control. Als gedreven business controller 
ben je het aanspreekpunt en sparringpartner van de directie van de apotheken. Je bent 
verantwoordelijk voor de financiële planning en control cyclus van de Apothekengroep van SPITS. Je 
verzorgt rapportages en analyseert de performance. Hierbij werk je intensief samen met de directie 
en het managementteam van de Apothekengroep.  
 
Daarnaast breng je de trends op financieel gebied in kaart en analyseer je afwijkingen tussen 
gerealiseerde en geraamde kosten en budget. Je draagt bij aan de organisatie brede 
professionaliseringslag die te maken is met betrekking tot het inzetten van management informatie/ 
BI tooling. Je adviseert proactief en komt met verbetervoorstellen ten aanzien van lange termijn 
doelstellingen en neemt initiatief in de implementatie hiervan.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Het analyseren van de financiële en operationele informatie en op basis hiervan aanbevelingen 

doen aan directie en management. 

 Opstellen en verantwoorden van de maandrapportages en rapporteren aan de directie van de 

apotheken. 

 Verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarbegroting, jaarrekening en het jaarverslag. 

 Je draagt zorg voor de implementatie en het beheer van de AO/IC en het implementeren van 
procesverbeteringen. 

 Je voert projecten uit op gebied van financiën en ontwikkeling van de organisatie.  

 Je bent een stevige sparringpartner van de directie en het management en een kritische 
gesprekspartner binnen het financiële team.  

 Je bent verantwoordelijk voor het aanvragen en afhandelen van subsidies. 

 Je bent inhoudelijk specialist en volgt de ontwikkelingen binnen het werkveld, met als doel het 
kennisniveau van de afdeling naar een hoger niveau te brengen.  

 Uitvoeren van financiële analyses, cashflowmanagement en sturen op kostenbeheersing. 

 
 
 



   
 

 

 

 

 

 

4. PROFIEL 
 

 Afgeronde financiële opleiding, tenminste op hbo-niveau en relevante ervaring in een 
zorgomgeving is een pre. 

 Je bent een teamspeler met goede communicatieve en analytische vaardigheden. Je kan snel 
schakelen en weet besluiten af te dwingen.  

 Kennis van en ervaring met BI-tooling is een sterke pre. 

 Sparringspartner en business partner van de directie.  

 Kennis van fiscaliteit en subsidies is een pre. 

 Ervaring met Afas is een pre. 

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Verbindend 

 Stevige persoonlijkheid 

 Besluitvaardig 

 Pro – actief 

 Onafhankelijk 

 Commercieel inzicht 

 Analytisch 

 Plannen en organiseren 

 

 
6. SPITS Oosterwolde BIEDT JOU 
 
SPITS Oosterwolde is een ambitieuze en dynamische organisatie die een interessante functie biedt, 
voor minimaal 32 uur per week, waarin volop ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling. Het is 
een gezonde en groeiende organisatie die vitaliteit hoog in het vaandel heeft staan.  
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kan je contact opnemen met: 
 
Renate van der Zijl 

06-53309186 


