Volgende stap:
Medewerker
Financiën en
Control
32 – 36 uur
Financiën saai? Jij weet wel beter. Het grootboek kent inmiddels geen geheimen meer voor jou. Bij
ons bestaat jouw dag uit helderheid in de financiën brengen, weten of nieuwbouwprojecten financieel
haalbaar zijn en je verzamelt de informatie voor managementrapportage, begrotingen en
jaarrekeningen en nog veel meer. Verder ga je veel leren over de bedrijfsvoering van
woningcorporatie. Kortom een mooie stap in je carrière bij een woningcorporatie met ambities en
mogelijkheden.
Waar ga je werken?
Heuvelrug Wonen is een financieel gezonde woningcorporatie in Doorn, Leersum en Driebergen, die
met goede woningen (ca. 3.500) huurders mee willen laten doen in de samenleving. Wij zetten ons in
om wijken en buurten veilig en leefbaar te houden, door woningen te bouwen, te renoveren en te
onderhouden. Daarbij zijn betaalbaarheid en duurzaamheid belangrijke elementen. Kortom de
corporatie is volop in beweging.
Op de afdeling financiën zorgen we onder andere voor een kloppende meerjarenbegroting,
jaarrekening, financiële rapportages. Een uitdagend breed pakket waar we jou goed kunnen
gebruiken. De afdeling is ambitieus, pakt de adviserende rol bij ontwikkelingen in de organisatie en
kijkt graag vooruit.
Zo ben je succesvol!
Heuvelrug Wonen staat open voor kandidaten met affiniteit met het maatschappelijk ondernemen. Een
achtergrond in consultancy of juist vanuit de accountancy is dus beide mogelijk. Ook nog goed om te
weten is dat inhoudelijke kennis van volkshuisvesting geen vereiste is. De ideale kandidaat vindt wel
snel de samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden.
Om succesvol te zijn heb je een HEAO-diploma (BE, Accountancy), en kun je makkelijk
communiceren.
Wat bieden wij jou?
Je komt in een leuk team dat ervoor zorgt dat je snel vertrouwd raakt op de afdeling en in de sector.
Je manager is jouw coach en geeft je veel vrijheid om je eigen werk te organiseren.
Heuvelrug Wonen is een KLIMMR-organisatie. Jezelf ontwikkelen staat bij ons hoog in het vaandel en
jij bent in de lead in wat je wil leren. Het salaris ligt tussen € 3.523 en € 5.083 bruto per maand bij een
fulltime dienstverband (cao-woondiensten). Inschaling geschiedt op basis van relevante opleiding en
ervaring. Natuurlijk horen een laptop en mobiele telefoon daarbij.
Solliciteren?
Wil je eerst de sfeer komen proeven? Maak een afspraak om een (digitaal) kopje koffie te drinken en
bel met Martijn van Daal: 06-43496681. Dan kun je vragen stellen en besluiten of je wil solliciteren. Je
kunt reageren tot 22 augustus 2021 door te klikken op ‘solliciteer nu’ op onze website.
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