
   

   

FINANCIEEL MEDEWERKER (32 uur p/w) 

Werken voor twee woningcorporaties tegelijk? 
 
Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende functie bij twee woningcorporaties tegelijk? Ben 
jij nauwkeurig, cijfermatig sterk en werk jij graag samen met collega’s aan gezamenlijke doelen? Lees 
dan verder en wie weet start jij binnenkort bij ons als financieel medewerker. 
 
Wie zijn wij 
Woningstichting Anna Paulowna en Woningbouwvereniging Beter Wonen zijn werkzaam in de 
plattelandsgemeente Hollands Kroon met een vergelijkbaar werkgebied en een vergelijkbare 
omvang. Beide organisaties hebben een overzichtelijke organisatiestructuur met korte lijnen en 
praktische instelling. Mede door onze kleinschaligheid kennen we onze huurders, weten we wat er 
speelt in de wijken en zijn we in staat om snel in te spelen op veranderingen in onze omgeving. 
Gezamenlijk bezitten we de helft van het aantal sociale huurwoningen in de gemeente en bieden aan 
ruim 2.500 huishoudens een thuis! Per augustus 2020 gaat onze gezamenlijke backoffice financiën 
van start.  
  
Wie jij bent 
Je hebt minimaal een mbo werk- en denkniveau in een financiële richting. Je hebt kennis van en 
relevante werkervaring in een vergelijkbare financiële functie, bij voorkeur bij een woningcorporatie. 
Als persoon ben je praktisch ingesteld met een proactieve houding en toon je flexibiliteit als de 
situatie daarom vraagt. Verder ben je een medewerker met een volwaardige taakvolwassenheid 
waarin je bij de uitvoering van jouw werkzaamheden zelf prioriteiten stelt en de collega’s en  
leidinggevende op de hoogte houdt van de voortgang en eventuele knelpunten. Je werkt met 
vertrouwelijke bedrijfsinformatie en bent in staat hier integer en zorgvuldig mee om te gaan. Tot slot 
ben je vaardig met de bedrijfsinformatiesystemen en de hedendaagse kantoorautomatisering. 
  
Wat ga je doen 
Als financieel medewerker vervul je een afwisselende functie met voldoende ruimte voor eigen 
inbreng en initiatief. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwerken van de 
dagafschriften, de crediteurenadministratie, de debiteurenadministratie en het verzorgen van de 
aansluiting met de sub-administraties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het vroegtijdig 
signaleren van betalingsachterstanden en de opvolgende acties, lever je een bijdrage aan de 
totstandkoming van de jaarstukken, interne rapportages, benchmarkgegevens en verricht je allerlei 
overige administratieve werkzaamheden. Kortom, volop afwisseling en geen dag is hetzelfde. 
 
Hebben we een match? 

 Je hebt minimaal een mbo werk- en denkniveau met passende opleidingsachtergrond. 
 Je hebt relevante werkervaring in een vergelijkbare financiële functie (kennis van en ervaring 

in de corporatiebranche is een pré).  
 Je hebt een volwaardige taakvolwassenheid. 
 Je bent een nuchter persoon met een flexibele en proactieve houding. 

  
Wij bieden 

 Een arbeidsovereenkomst (bij Beter Wonen) voor één jaar met de intentie voor verlenging 
voor onbepaalde tijd. 

 Een informele werksfeer bij twee ambitieuze organisaties. 
 Volop ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. 
 Goede arbeidsvoorwaarden (salaris conform schaal F, tussen € 2.625 en € 3.187). 

  
 
 



   

   

 
Je bent van harte welkom! 
Ben je enthousiast geworden en herken jij jezelf in dit profiel? Kun je niet wachten om bij ons aan de 
slag te gaan? Stuur dan jouw motivatiebrief en cv voor 15 juli 2020 naar 
secretariaat@beterwonenhippo.nl  
  
Wil je meer weten over de inhoud van de vacature of de selectieprocedure? Neem dan gerust 
contact op met Debbie IJlstra via telefoonnummer 0227-594620 of per e-mail 
secretariaat@beterwonenhippo.nl 
 
  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 

mailto:secretariaat@beterwonenhippo.nl
mailto:secretariaat@beterwonenhippo.nl

