
  

 

 

Max Ernst is een aanbieder van ambulante GGZ. We willen de beste behandeling 

bieden. We houden ervan om complexe problemen eenvoudig te maken, dan doen wij 

met focus. Zo boeken wij resultaat. Dat doen we inmiddels 12 jaar en niet zonder 

succes. Zo zijn we bijvoorbeeld de beste zorgaanbieder van Depressiebehandeling. 

 

Werken bij Max Ernst GGZ betekent uitgedaagd worden om steeds weer het beste in 

jezelf naar boven te halen. Wat wij doen, doen wij met passie en focus. 

 

Voor onze vestiging in Arnhem zoeken wij per direct een gemotiveerde en 

enthousiaste: 

 

 

Coördinator Zorgadministratie  

36-40 uur 

 

 

Doel van de functie 

Samen met een 4-tal collega’s ben je verantwoordelijk voor het tijdig en juist 

declareren van geleverde zorg aan zorgverzekeraars en gemeenten. Je controleert en 

verwerkt DBC’s, behandelt retourberichten van afgekeurde declaraties, voorziet de 

directie van financiële management informatie op het gebied van gedeclareerde zorg, 

budgetbewaking etc.  

 

Als eindverantwoordelijke van deze afdeling coördineer je de werkzaamheden van je 

directe collega’s, je stelt prioriteiten en je weet op een actieve wijze in te spelen op 

onverwachte omstandigheden. Je vindt het prettig om verantwoordelijkheid te voelen 

en ziet een complexe administratie als uitdaging. Je belangrijkste sparringpartners 

zijn de directeur en de financieel controller. De zorgadministratie in Arnhem is jouw 

thuisbasis. 

 

Functie-eisen 

 Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur Bedrijfseconomie; 

 Je beschikt over minimaal twee jaar relevante werkervaring en je bent toe aan een 

volgende stap in jouw loopbaan; 

 Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen; 

 Je schakelt makkelijk op meerdere niveaus binnen de organisatie; 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.  

 

 



  

Wat wij bieden 

Een veelzijdige baan! In overleg bepalen we jouw werkritme waarbij we flexibel 
kunnen zijn in werktijden en werkdagen.  

 
Verder bieden we jou: 

 
- Salariëring conform CAO-GGZ; 

- Uitstekend pensioen (PGGM);      

- Mogelijkheden tot het volgen van opleiding en trainingen;  

- Professionele werkomgeving;           

- Deskundige en betrokken collega’s; 

- Gratis sportabonnement; 

- Reiskostenvergoeding. 

 

Reageren? 

Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan willen we je graag leren kennen. We 

ontvangen graag jouw CV en motivatie via solliciteren@max-ernst.nl Wil je eerst 

inhoudelijk meer weten over deze vacature, neem dan gerust contact op met Fabian 

Jacobs (directeur) of Alex Kroezen (controller) via 088-2701220. Meer over Max Ernst 

GGZ vind je op www.max-ernst.nl  
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