
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 verschillen-

de disciplines. 

STG. MEDISCHE ZENDING 

PRIMARY HEALTH CARE SURINAME 

Ter versterking van het directieteam op het Coördinatie centrum in Paramaribo 
hebben we de volgende openstaande vacature:                                          

          ‘Onderdirecteur Financieel en administratieve zaken’ 

Hoofdtaak 

Draagt de verantwoordelijkheid voor een (kosten) efficiënt en doelmatig financi-
eel beleid als voorwaarde voor de uitvoering van de dienstverlening van de    
Medische  Zending.  

Enkele kerntaken  

 Draagt zorg voor een doelmatige en (kosten) efficiënte besteding van zowel 

medisch als niet medisch materiaal en financiën. 

 Is belast met de aansturing van de volgende afdelingen: 

 Financiële administratie 

 Magazijn 

 Logistiek 

 Technische dienst 

 Huishouding 

 Is medeverantwoordelijk voor de vormgeving en implementatie van de   

strategische doelen van de organisatie. 

 Draagt zorg voor het faciliteren van de gezondheidszorg door het financieel 

en logistieke beleid af te stemmen op de behoefte.  

 Participeert actief in directieverband in exercities die gericht zijn op lange–

termijn planning en beleid. 

Vereisten 

Naast de algemene competenties vereist voor een onderdirecteur financiële en 
administratieve zaken kijken wij uit naar een persoon met de volgende specifie-
ke competenties: 

 Affiniteit met de doelstellingen en de doelgroep van de Medische Zaken 

 In staat zijn de aangeleverde rapportages te analyseren en als gevolg hier-

van beleidsvoorstellen te doen 

 In staat zijn om beleid te vertalen in een realistische en betrouwbare begro-

ting 

 In staat zijn om administratieve procedures te ontwikkelen die afgestemd 

zijn op de activiteiten van de organisatie 

 In staat zijn extern te rapporteren door interne rapportagemodellen te verta-

len naar de rapportagemodellen van donoren 

 In staat zijn zelfstandig te plannen en te organiseren 

 In staat zijn presentaties te geven aan donoren en beleidsmakers 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift 

 



Opleiding & ervaring 

 Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op doctoraal-/master’s niveau 

 Kennis en ervaring in management (Bedrijfskunde) 

 Minimaal 5 jaren ervaring in soortgelijke functie 

Wij bieden: 

 Een dynamische werkomgeving 

 Een stimulerende werkkring 

 Marktconforme  waarderingen 

Overige informatie: 

Voor verdere informatie over de  functie kunt u contact opnemen met de afdeling HRM op het nummer 

499466 toestel 230/231/232.  Uw sollicitatiebrief 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 


