
De Medische Zending (MZ) is een  

particuliere Primary Health Care  

organisatie, gestoeld op 

christelijke beginselen, die in  

opdracht van de Surinaamse  

overheid gezondheidszorg ver-

leent. Dit middels een systeem 

van getrapte verantwoordelijkheid 

via een aantal poliklinieken aan 

ongeveer 50.000 personen in het 

binnenland van Suriname. Daarbij 

zijn er ongeveer 180 gezond-

heidswerkers werkzaam, die 

ondersteund worden door ±60  

niet medische werkers van 

verschillende disciplines. 

STG. MEDISCHE ZENDING 

PRIMARY HEALTH CARE SURINAME 

Ter versterking van onze afdeling Financiële administratie op het Coördinatie 
centrum in Paramaribo hebben we de volgende openstaande vacature:                                          

                         ‘Coördinator Financiële administratie’ 

Hoofdtaak 

Is verantwoordelijk voor de uitvoering en controle van het uitgestippeld financi-
eel beleid, welke als voorwaarde voor de uitvoering van de dienstverlening van 
de Medische Zending geldt.  

Enkele kerntaken  

 Zorgt voor een optimale inrichting van de financiële afdeling en draagt zorg 

voor de interne controle van alle administratieve- en financiële processen, 
waaronder ook de projectbewaking; 

 Doet op basis van de actuele – en toekomstige situaties beleidsvoorstellen 

en vertaalt deze na goedkeuring naar operationele plannen; 

 Doet maandelijkse rapportage aan de directie met betrekking tot de financi-

ële status van de organisatie en adviseert bij financieel-administratieve vra-
gen en problemen; 

 Zorgt voor een tijdige opmaak en indiening van de jaarlijkse begroting ten 

behoeve van het ministerie van Volksgezondheid; 

 Bereidt de jaarrekening voor t.b.v. de externe controle door de accountant. 

Vereisten 

Naast de algemene competenties vereist voor een coördinator financiële zaken 
kijken wij uit naar een persoon met de volgende specifieke competenties: 

 Beheersing van de grootboek-, crediteuren– en debiteurenadministratie 

 Beheersing van de begrotingscyclus (van planning tot evaluatie) 

 Beheersing van financiële rapportage (maand, kwartaal, jaar) 

 Het kunnen presenteren van cijfers op een voor belanghebbenden begrijpe-

lijke manier 

 Beheersing van de computer en computerapplicaties voor financiële admi-

nistratie 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift 

 

Opleiding & ervaring 

 Afgeronde bedrijfseconomische 

opleiding op Bachelor’s niveau 

 Minimaal 5 jaren ervaring in soort-

gelijke functie met een trackrecord 
als leidinggevende in het vakge-
bied. Onze voorkeur gaat uit naar 
iemand met ervaring in accoun-
tantscontrole.  

Wij bieden: 

 Een dynamische werkomgeving 

 Een stimulerende werkkring 

 Marktconforme waarderingen 

 

Overige informatie: 

Voor verdere informatie over de  func-
tie kunt u contact opnemen met de 

afdeling HRM op het nummer 499466 
toestel 230/231/232.  Uw sollicitatie-
brief met uw CV kunt u uiterlijk 18  
december 2020 richten tot  dhr. H. 
Jintie MSc., directeur van MZ aan de 
Zonnebloemstraat # 45-47,            
Paramaribo of per mail op 

hrm@medischezending.sr 


