
  

   
 

Vacature Praktijkmanager Financieel 
 
De functie 
Als Praktijkmanager Financieel bij Eerstelijns ServicePunt houdt je toezicht op het financiële 
proces in huisartsenpraktijken, zoals deze door onze Financieel Administratieve team wordt 
uitgevoerd voor onze klanten. Je bent breed inzetbaar op de financiële administratie van 
Eerstelijns Servicepunt en je hebt hier een aansturende rol. Je bent verantwoordelijk voor het 
opleveren van financiële rapportages en contractanalyses en voert hierover adviesgesprekken 
met huisartsen. Daarnaast heb je oog voor continue verbetering van financiële processen en je 
hebt hierin een adviesrol richting het management.  
Je bent klantgericht, communicatief vaardig en je beschikt over sterk ontwikkelde financieel 
analytische vaardigheden. Je denkt proactief mee, zowel binnen de organisatie als met klanten 
over optimalisatie van processen. Bovendien sta je stevig in je schoenen met gevoel voor 
verhoudingen en je bent in staat om te zeggen waar het op staat wanneer dat nodig is. 
Durf jij de uitdaging aan? 
 
De organisatie 
Eerstelijns ServicePunt is een jonge, dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is. Wij 
bieden ondersteuning 
 op het gebied van tal van niet-medische vraagstukken en uitdagingen binnen de 
eerstelijnsgezondheidszorg. Meer informatie over onze organisatie vind je hier: 
https://www.eerstelijnsservicepunt.nl/ 
 
Wij vragen 

• Een betrokken collega, ondernemend en proactief; 
• HBO werk- en denkniveau niveau 6 en een afgeronde opleiding gericht op management; 
• Ruimschoots werkervaring op het gebied van declaratie- en boekhoudkundige processen 

huisartsenzorg; 
• Analytisch en cijfermatig sterk; 
• Je bent communicatief vaardig, zowel in persoon als digitaal; 
• Én bovendien is het fijn samenwerken met jou! 

 
Wij bieden 

• Een uitdagende functie bij een jonge, dynamische organisatie, 32- 40 uur per week;  
• Een rol met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; 
• Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 
• Een salaris passend bij kennis, ervaring en opleiding; 
• Een variabele eindejaarsuitkering oplopend tot 10%, afhankelijk van je prestaties; 
• Meeruren sparen voor o.a. coaching, een fiets of een sportabonnement. 

 
Meer informatie & solliciteren 
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan gerust contact op met Mariël van der Burght, 
Manager Bedrijfsvoering , via telefoonnummer: 040-3041517.  
 
Solliciteer je liever direct? We ontvangen graag je cv en motivatiebrief in pdf via 
info@eerstelijnsservicepunt.nl 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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