Voor de afdeling Finance & Control zijn we op zoek naar een enthousiaste senior medewerker Finance & Control voor 32-36 uur per
week. We zijn met een klein team, onze opgave is groot. Dat maakt de functie afwisselend en divers. Bij ons is het nooit saai!
Dit ga je doen
Samen met onze andere senior medewerker F&C werk je volgens de planning- en controlcyclus aan de begroting/MJB, dPi, jaarrekening,
WVH is met 2.000 woningen dé sociale

dVi en tertiaalrapportages. Risicomanagement en control horen ook bij jouw functie. Je rapporteert over de eerste en tweedelijns

huisvester van Hoek van Holland. De 18

controles die je volgens het intern controleplan uitvoert. Je monitort onder meer de voortgang van aanbevelingen uit interne controles,

vaste medewerkers - verdeeld over de

managementletter en reviews van onze externe controller.

afdelingen Wonen, Vastgoed, Finance &

Daarnaast kloppen ook andere afdelingen bij jou aan. Enkele voorbeelden: je denkt mee over de planning van de huurverhoging en de

Control en Algemene Zaken – hebben hart

controles die daarbij door F&C uitgevoerd worden. Je overlegt met een collega van Vastgoed over hoe de budgetten van dat jaar nog

voor de Hoekse samenleving. We zorgen

beter bewaakt kunnen worden, of je helpt je collega bij Algemene Zaken met het aanpassen van een declaratieformulier als gevolg van

voor goede, eenvoudige en betaalbare

nieuwe wet- en regelgeving. En als je die dag als laatste naar huis gaat, zet je de afwasmachine aan.

woningen. En we zetten ons samen met onze
partners in voor een fijne woonomgeving.

Dit ben jij

Meer informatie over WVH is te vinden op

Jij bent iemand met een natuurlijke drang om continu te verbeteren. Je bent een snelle denker die in verschillende situaties met

www.wvhwonen.nl.

praktische oplossingen komt en snel schakelt tussen verschillende werkzaamheden. Je bent goed op de hoogte van de actualiteiten in
onze branche. Verder zie je een afwisselende functie binnen een klein team als een uitdaging om je kennis en vaardigheden te
verbreden. Je bent een team-player. Je hebt affiniteit met control en je wilt je daarin verder ontwikkelen. En, last but not least, je hebt
gevoel voor humor. We zoeken iemand met een relevante afgeronde hbo-opleiding. Het is mooi als je ook ervaring hebt met treasury,
fiscaliteiten en/of ICT.
Wij bieden
Je krijgt bij ons een afwisselende functie binnen een klein team van 4 medewerkers waar veel ruimte is voor ideeën en initiatieven. Je
wordt afhankelijk van jouw werkervaring en opleiding ingedeeld in schaal J van de CAO Woondiensten met alle mogelijkheden zoals het
loopbaanontwikkelingsbudget die daarbij horen. We zijn aangesloten bij Corporaties in Beweging, een samenwerkingsverband van 20
woningcorporaties dat regelmatig leuke en interessante workshops, webinars en stages organiseert waar jij aan mee kan doen. Verder
zorgen we ervoor dat jij met een smartphone, een laptop en toebehoren ook thuis alles hebt om je nieuwe functie goed uit te voeren

Gewoon goed wonen!

Solliciteren?
Wij kijken uit naar je sollicitatie! Steiger B ondersteunt ons in de werving en selectie. Neem voor meer informatie contact op met Yvonne
Koning via 06-11407995 of yvonne@steigerb.nl. Solliciteren kan door je CV en korte motivatiebrief te sturen via het online
sollicitatieformulier op de website van Steiger B.

