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 SPITS Oosterwolde 

 Financieel Directeur 
 

        Ondernemend in de farmaceutische zorgketen  
 

 
Standplaats:  SPITS Oosterwolde   
 

 
1. SPITS OOSTERWOLDE 
 
SPITS Oosterwolde is opgericht door ondernemende apothekers in Oosterwolde en Appelscha om 
vanuit een duurzame gedachte apotheken te ondersteunen met patiënt specifieke 
geneesmiddeldistributie. Dit gebeurt vanuit intrinsieke zorg voor patiënten en grote 
maatschappelijke betrokkenheid. Samen met Apotheek de Drie Stellingen, GezondheidsCentrum 
Oosterwolde, Phaitality, UPLUS en Wolk Academie is Spits onderdeel van een groep van bedrijven in 
de farmaceutische gezondheidszorg. 
 
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 innamemoment in 
een zakje. Deze vorm van geneesmiddelverstrekking verhoogt de kwaliteit en veiligheid voor de 
patiënt. De ter hand stelling gebeurt via apotheken, ziekenhuisapotheken, apotheekhoudende 
huisartsen en revalidatiecentra. 
 
In verbinding staan met de omgeving, continu anticiperen op kansen en ontwikkelingen in de markt 
en een voortdurende optimalisatie van machinepark, dragen er aan bij 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 groep van bedrijven heeft de ambitie om de meest vooruitstrevende farmaceutische zorgketen 
van Noord-Nederland te worden. Hiervoor wil men de volledige keten bedienen, vanaf industrie tot 
en met patiënt. Op groepsniveau wordt een shared service center vormgegeven, met daarin Finance, 
Business Control en HR. Deze disciplines werken overstijgend en bedienen de verschillende bedrijven 
binnen de groep. 
 
Naar de websites: 
http://www.spitsoosterwolde.nl/  
https://www.dedriestellingen.nl/  
https://gcoosterwolde.nl/  
https://phaitality.com/ 
https://uplus.nl/  
https://wolkacademie.nl/  

http://www.spitsoosterwolde.nl/
https://www.dedriestellingen.nl/
https://gcoosterwolde.nl/
https://phaitality.com/
https://uplus.nl/
https://wolkacademie.nl/


   
 

 

 

 

 

 

Plaats in de organisatie 
De financieel directeur werkt op groepsniveau (Apotheek de Drie Stellingen, GezondheidsCentrum 
Oosterwolde, Phaitality, SPITS, UPLUS en Wolk academie) en is dicht tegen de directie en de 
aandeelhouders gepositioneerd. Je bent sparringpartner en adviseur van de aandeelhouders. Je 
werkt nauw samen met de directeuren van de bedrijven en vormt samen met de directeuren het 
directieteam. 
 
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het team Finance en Business Control. Het team 
bestaat uit drie controllers, twee assistent controllers en vijf medewerkers Financiële Administratie. 
De afdeling Finance en Business Control beheert momenteel 25 administraties en heeft ambities om 
door te groeien. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
De bedrijvengroep rond SPITS Oosterwolde kenmerkt zich door ambitie, drive en ondernemerschap 
in combinatie met noordelijke nuchterheid, kwaliteit en professionaliteit. In deze rol draag je 
proactief bij aan de groei en ontwikkeling van de groep. Je hebt een strategische rol binnen de 
organisatie. Je bent verantwoordelijk voor alle processen en resultaten binnen de afdeling Finance en 
Business Control en voor de aansturing van dit team. Je bent zowel aanspreekpunt als 
sparringpartner van de aandeelhouders en van het directieteam.  

 
Aan jou is de taak vanuit inhoudelijke kennis en ervaring strategische keuzes te maken op financieel 
gebied, om vervolgens deze strategie uit te dragen en te vertalen naar de operatie. Je houdt 
overzicht over het samenspel tussen de verschillende bv’s en je deelt proactief jouw visie over de 
ontwikkelingen binnen de organisatie en in de rest van de farmaceutische markt. 
 
Vanuit de (nieuwe) positie van het shared service center ontwikkel je het team van Finance en 
Business control naar het niveau van business partner. 
 
Je draagt bij aan de organisatiebrede professionaliseringslag door het inzetten van management 
informatie/BI-tooling. Je hebt inhoudelijk verstand van farmaceutische zaken en bent rolvast op 
strategisch/tactisch niveau. Je adviseert proactief bij het maken van strategische keuzes op financieel 
gebied door middel van business cases, scenarioplanning en risicoanalyses.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Op strategisch niveau meedenken over de groei en ontwikkelingen binnen de gehele groep.  
 Je bent drijvende kracht als het gaat om de financiële strategie als onderdeel van de koers van de 

groep.  

 Financieel sparringpartner van directie en aandeelhouders. Actief en proatief adviserend. 

 Speelt een belangrijke rol bij beslissingen betreffende investeringen en financiële 

beleidsvoorstellen.  

 Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling Finance en Business Control. 



   
 

 

 

 

 

 

 Eindverantwoordelijk voor de juistheid en oplevering van financiële rapportages en de 

jaarrekeningen van alle bedrijven in de groep. 

 Contactpersoon voor externe partijen zoals banken en accountants. 

 Initiëren van verbetertrajecten. 

 Proactief signaleren van risico’s en kansen. 

 Intercompany matching tussen verschillende entiteiten. 

 Stimuleren van een organisatiecultuur waarbij continu gewerkt wordt aan verbeteren en 

optimaliseren van de administratieve processen en systemen. 

 Afstemmen met bedrijven binnen de groep; creëren van samenwerking en bouwen aan best 

practices. 

 Voorbereiden en verzorgen van besluitvorming op het gebied van investeringen en business 

cases. 

 Meedenken om ook voor de klanten van de groep een goed rendement mogelijk te maken. 
 
 
4. PROFIEL 
 

 Afgeronde WO-opleiding richting finance/bedrijfseconomie/bedrijfskunde. 

 Ruime ervaring in een vergelijkbare rol in een groepsorganisatie. 

 Ervaring met verandermanagement. 

 Financieel inhoudelijk en bedrijfsmatig sterk onderlegd. 

 Kennis van juridische zaken, fiscale zaken en ICT. 

 Ervaring in de zorg, farmacie en/of medische wereld is een pre. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Leiderschap 

 Onafhankelijk 

 Probleemanalyse 

 Organisatiesensitiviteit 

 Overtuigingskracht 

 Besluitvaardig 

 Visie 

 Samenwerken 

 Zelfontplooiing 

 



   
 

 

 

 

 

 

6. SPITS OOSTERWOLDE BIEDT JOU 
 
SPITS Oosterwolde biedt jou samen met Apotheek de Drie Stellingen, GezondheidsCentrum 
Oosterwolde, Phaitality, UPLUS en WOLK Academie een interessante functie in een ambitieuze en 
dynamische omgeving. Je krijgt volop ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling in een gezonde en 
groeiende organisatie die kwaliteit en vitaliteit hoog in het vaandel heeft staan. 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Mark Olman 
06 - 27 50 73 84 


