
Enthousiast, ondernemend, verbinder en teamplayer zijn kenmerken die jou typeren. Je bent tactvol en

hebt een groot empathisch vermogen. Weerstand schrikt jou niet af, maar is juist een motivatie om door

te gaan. Je hebt jouw doelen altijd scherp voor ogen en weet hoe belangrijk samenwerking is om

resultaten te behalen. Je bent in staat om jouw adviezen en argumenten helder en duidelijk over te

brengen zodat jouw gesprekspartner die wellicht geen financiële achtergrond heeft, het begrijpt. 

Daarvoor zoeken wij:

Je ondersteunt zorgaanbieders met de complexe Wet- en regelgeving van de zorg zoals de ZVW, WMO,

Jeugdwet, WLZ en forensische zorg. Om tot resultaat te komen verbind je partijen en verklein je de

onderlinge afstand. 

Daarnaast vertaal je de ontwikkelingen binnen de Wet- en regelgeving van de zorg naar mogelijkheden

voor de zorgaanbieders. Je geeft sturing aan zorgaanbieders bij inkoop, beleid en

verantwoordingsprocessen en brengt hun behoefte in kaart. Je werft potentiele klanten en onderhoudt

de goede contacten met het bestuur van zorgaanbieders, contractmanagers gemeenten en/of

zorgkantoren.

Ook ben je verantwoordelijk voor het opstellen van budgetten, prognoses, herschikkingen en

nacalculaties en stimuleer je cross functionele samenwerkingen.

Wie ben jij? 

SENIOR ADVISEUR ZORG | AMERSFOORT (32-40 UUR PER WEEK)

Zet jij de zorgaanbieder in zijn kracht? Ben jij in staat om innovatief

advies te geven aan zorgaanbieders op het gebied van strategie,

zorgbeleid en financiering en dit te vertalen naar praktische

handvatten? Kortom, ben jij dè vraagbaak op het gebied van Zorg?

Dan hebben wij bij Auren de ideale baan voor jou als 

Wat ga je doen?

HBO-werk en denkniveau met afgeronde opleiding in bij voorkeur een
bedrijfseconomische richting;

ruime kennis van en ervaring op het gebied van zorgbeleid, financiering,
zorgadministratie en advisering;

minimaal 10 jaar ervaring binnen een zorginstelling of zorgkantoor als adviseur,
controller, beleidsmedewerker of een soortgelijke functie;

kennis van ontwikkelingen en financieringsstromen in de zorg;

kennis en ervaring van de juridische aspecten rond zorg inkoop;

goede kennis van Excel;

een slagvaardige gesprekspartner met gevoel voor strategie en invoelend
vermogen;

een echte aanpakker die graag zelf op onderzoek uitgaat om die specifieke
klantvraag uiteindelijk te kunnen beantwoorden;

aanvullend kunnen adviseren op bedrijfseconomische vlak is een pré.
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Jouw inzet wordt beloond bij Auren. We bieden je alle mogelijkheden om te groeien en ontwikkelen. Als

jSenior Adviseur Zorg mag je van ons een marktconform salaris en een uitgebreid pakket aan

secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten, welke bestaan uit o.a.:

Ons aanbod
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Passende studiefaciliteiten

Training-on-the-job

Auren Academy met e-learnings en groepstrainingen

Auren maakt deel uit van een wereldwijde organisatie en is in Nederland met ruim 80 medewerkers

actief vanuit Amersfoort en Amstelveen. Auren is specialist op het gebied van Accountancy, Audit &

Assurance, Consulting, en Tax & Legal. Wij beschikken over een WTA-vergunning voor uitvoering van bij

wet verplicht gestelde controles. 

Op onze website tref je uitgebreide informatie aan over hoe het Zorgteam betekenis geeft aan haar

klantvragen (https://auren.com/nl/sectoren/zorg/).

Onze klanten zitten door heel Nederland. Het team heeft zijn plek centraal in Amersfoort en is daardoor

in staat bij klanten en stakeholders aan te schuiven als het nodig is.

Als Senior Adviseur Zorg maak je onderdeel uit van het Zorgteam van Auren. 

Wie zijn wij?
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Korte lijnen/platte organisatie

Gevarieerde klantenportefeuille

Direct klantcontact

Leuke, informele sfeer

Bevlogen medewerkers

Goede werk-privé balans

Tops bij Auren
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 recruitment@auren.nl of      06-55174240. 

Dan willen wij graag kennis met je maken! Je kunt contact opnemen met Anita van der Veen via                            

Interesse of meer weten?

Sollicitatieprocedure

SOLLICITEREN
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