
 

De Zorginstelling Fundashon Mariadal (FM) op Bonaire is op korte termijn op zoek naar een:  

                                                                                         Manager Finance & Control  

De Manager Finance & Control (MFC) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening op financieel gebied  
binnen  Fundashon Mariadal.  Als lid van de Management Team rapporteert de MFC rechtstreeks aan de Raad van 
Bestuur en fungeert de MFC als eerste aanspreekpunt voor diverse afdelingen en teams, waaronder EAD.  
 
Het primaire proces van zorgverlening moet optimaal worden ondersteund vanuit de financiële functie en de financiële 
processen in de organisatie.  De MFC is in staat om de financiële processen in control te houden en de verdere  
ontwikkeling van de financiële functie te sturen.  
 
FM is op zoek naar een Manager die de organisatie als zodanig en de mensen die het tezamen vormgeven voorop stelt, 
helder communiceert,  zorgdraagt voor verdere ontwikkeling en ondertussen resultaten behaalt.  De professionalisering 
dat is ingezet heeft prioriteit; het kennisniveau van de afdelingen moet verder naar het gewenste niveau worden 
gebracht.  
 
Taken en verantwoordelijkheden MFC: 

 geeft leiding en continueert de huidige veranderingen; 

 professionaliseert  de afdelingen waarvoor hij of zij als eerst aanspreek punt dient en stelt voor deze afdelingen 
beleid op; 

 draagt bij aan het strategische beleid van FM;  

 stelt de begrotingen op en is verantwoordelijk voor het beheer, geeft inzicht in de exploitatiebegroting en is 
deskundig op het gebied van financiën;  

 ziet toe op de financiële processen  en het in control zijn daarvan. 
 
Wij zijn op zoek naar een kundige en stevige Manager om  de professionalisering van de financiële dienstverlening  
verder uit te bouwen. De MFC zorgt voor krachtige en goed gepositioneerde teams  en een solide financiële functie.  Hij 
of zij gaat weloverwogen en daadkrachtig te werk.  
 
De persoon die wij zoeken herkent veel  uit het  volgende:  

 academisch werk – en denkniveau, universitaire opleiding (bedrijf)economie;  

 ruime ervaring als MFC of een vergelijkbare rol; 

 strategische inzicht en resultaat gericht; 

 ervaring met transities en het met het succesvol implementeren van veranderingen; 

 overtuigingskracht en kan beïnvloeden,  ook goed in staat om  vertrouwen te geven en zet de mensen om zich 
heen  in hun kracht; 

 flexibele instelling met een structurerend  vermogen; 

 goede communicatieve vaardigheden, benaderbaar  en in staat om draagvlak te creëren;  

 Verbinder  en een team player. 
 
Informatie: 

 Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal als organisatie dan kunt u onze website bezoeken 
www.fundashonmariadal.com. http://youtu.be/ncryEHaPcwI.  

 Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met E. Rodriguez, Afdeling P&O 
(erodriguez@fundashonmariadal.org)  

 
Wij nodigen u graag uit om een  sollicitatiebrief vergezeld van  uw cv  te richten aan: Fundashon Mariadal, t.a.v.  Afdeling 

P&O, Kaya Soeur Bartola 2, Postbus 359, Bonaire / E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org.  

Sluitingsdatum    26 februari 2016 
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