
 

 

Het St. Vincentius Ziekenhuis in Paramaribo, Suriname is een algemeen ziekenhuis, welke 

bekend staat om de kwaliteit van zorg en de gedrevenheid van het personeel. Wij zijn thans op 

zoek naar een kandidaat die invulling wenst te geven aan de functie  

Hoofd Boekhouding 

Uw taakomschrijving 

 Als leidinggevende zult u de afdeling boekhouding aansturen en bent u verantwoordelijk 

voor alle boekhoudkundige processen in het ziekenhuis. 

 U bent verantwoordelijk voor de periodieke maand- en jaarafsluiting en het 

crediteurenbeheer. 

 U stuurt het samenstellen van de interne jaarrekeningen aan en ondersteunt de externe 

accountant in het opstellen van de gecontroleerde jaarrekeningen. 

 Verder bent u belast met het maken van financiële rapportages ten behoeve van de 

financieel manager en de Raad van Bestuur. 

 

Onze verwachtingen 

 U bent in het bezit van minimaal een Bachelor opleiding in de financiële richting, bij 

voorkeur in de bedrijfseconomie of business administration. 

 U hebt minimaal drie (3) jaar ervaring in deze of een soortgelijke functie. 

 U bent goed bekend met het financieel programma Exact Globe. 

 Het werken met Microsoft Office is voor u niet onbekend. 

 U beschikt over een uitstekend analytisch inzicht. 

 U beschikt over goede leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden. 

 U neemt initiatieven, werkt accuraat en bent een flexibele team player. 

 

Wat bieden wij aan:  

Een nieuwe en boeiende uitdaging in een ziekenhuis in Suriname met een salaris dat in 

verhouding staat met uw kennis en inzet.  

Geïnteresseerden kunnen voor 15 februari 2021 hun sollicitatiebrief met CV opsturen naar het 

St. Vincentius Ziekenhuis, Koninginnestraat 4, Paramaribo, Suriname ter attentie van dhr. Ir. M. 

Hindori, voorzitter Raad van Bestuur (RvB). Ook kunt u uw stukken opsturen via 

m.hindori@svz.sr en s.lagadeau@svz.sr. 

Wilt u meer weten:  

Neem contact op met het secretariaat van de voorzitter van de RvB op 471212 tst. 370 / 230.  
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