Elan Wonen is met ingang van 1 december op zoek naar een
Concern Controller (24 uur per week)
Ben je op zoek naar een uitdagende baan waarin je een onafhankelijke positie bekleedt in
een maatschappelijk betrokken organisatie, lees dan verder!
De functie
Als controller adviseer je de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen (RvC)
gevraagd en ongevraagd over financiën, organisatie en beleid. Je hebt daarbij een kritisch
toezichthoudende rol richting directie en management team (derdelijns controlfunctie).
Je hebt als controller een onafhankelijke positie in de organisatie. De functie van controller is
een stafpositie zonder leidinggevende c.q. managementtaken en -verantwoordelijkheden. Je
valt onder de directe verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Daarnaast heb je een
directie rapportagelijn naar de Raad van Commissarissen om jouw onafhankelijke positie in
de organisatie te borgen. De controller is vanuit zijn kritisch toezichthoudende rol aanwezig
bij het Directie Overleg (DO) om onderwerpen van strategische aard inclusief de
besluitvorming daaromtrent te beoordelen en verbeteringen voor te stellen. Je vervult
bovendien de rol van compliance officer.
Waarom het zo leuk is om bij ons te werken als controller
De organisatie is kleinschalig en de lijnen zijn kort, waardoor je veel invloed kan hebben en
de besluitvorming vlot verloopt. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het
internal control framework
Integriteit is een belangrijk thema in onze sector. Wij zien een rol weggelegd voor de
controller op dit onderwerp, met name door te adviseren over de opzet van de soft-controls
en het begeleiden van het management en de organisatie in het traject naar verregaand
bewustzijn van integriteit.
Je bent samen met de afdeling Rapportage & Controle gesprekspartner van de externe
accountant.
Tot de huidige dagelijkse werkzaamheden van de concern controller horen onder andere:
- Toetsen investerings- en financieringsvoorstellen
- Toetsen, adviseren en rapporteren over de opzet, bestaan en werking van de interne
beheersing, inclusief geautomatiseerde omgeving
- Adviseren over interne informatievoorziening
- Adviseren over en implementeren van soft-controls
- Aanwezig bij wekelijks directie-overleg.
Wie zoeken wij?
 Je hebt een academisch werk- en denkniveau en een ervaring in een soortgelijke rol;
 Ervaring in de corporatiebranche is mooi meegenomen, maar geen harde eis;
 Je bent analytisch ingesteld en in staat om overzicht te houden;
 Je bent zeer integer en discreet en ongevoelig voor beïnvloeding en politieke druk;
 Je hebt, naast een achtergrond in finance, affiniteit met ICT en datamanagement;
 Je draag de sociale woningbouw een warm hart toe en bent communicatief vaardig
op elk niveau;
 Je bent representatief en in staat snel het vertrouwen te winnen van verschillende
partijen (accountant, Raad van Commissarissen, management en bestuur);
 Continu verbeteren zit in je aard. Je bent in staat om met een kritische blik te kijken
en dit ook naar verbetervoorstellen te vertalen;
 Je weet de balans te vinden tussen jouw onafhankelijke rol en het verbindend en
overtuigend brengen van adviezen en beleidsvoorstellen.
Wat kan je van ons verwachten?
Het betreft een parttime functie voor 24 uur per week. Elan Wonen onderzoekt of er een
samenwerking mogelijk is met andere corporaties op dit vakgebied, waardoor urenuitbreiding
op termijn naar verwachting mogelijk wordt.

Wij bieden een afwisselende en verantwoordelijke functie in een relatief kleinschalige,
maatschappelijk betrokken en ambitieuze organisatie, die volop in ontwikkeling is. Elan
Wonen biedt een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden (fietsregeling of
reiskostenvergoeding, tegemoetkoming sporten, een loopbaanbudget dat is bedoeld voor
persoonlijke- en professionele ontwikkeling en regelmatig gezellige events en borrels).
Je krijgt de ruimte jezelf te ontwikkelen in een veranderende organisatie waar ambities
waargemaakt worden. Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt jouw salaris tussen
€ 4.766,- tot € 6.811,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal M). Elan
Wonen valt onder de cao Woondiensten. Ons kantoor ligt in het centrum van Haarlem aan
het Houtplein. Momenteel werken wij zoveel mogelijk thuis, afgewisseld met enkele dagen
op kantoor.
Interesse?
Reageer vóór 15 oktober 2020 door het versturen van jouw motivatiebrief en cv naar
personeelszaken@elanwonen.nl gericht aan Ryanne Mulder (HR adviseur). Heb je vragen
over de functie? Neem dan contact met Jeroen v/d Tol (concern controller ad interim), hij is
bereikbaar op 06-55307126. De gesprekken zullen worden gevoerd op 20 en 27 oktober in
de middag. We vragen je hier vast rekening mee te houden. Wij voeren
sollicitatiegesprekken het liefst persoonlijk op locatie. Natuurlijk houden we daarbij rekening
met de geldende maatregelen vanuit het RIVM.
Meer informatie over Elan Wonen
Elan Wonen is een vooruitstrevende kleinschalig woningcorporatie in de regio Haarlem en
Heemstede (7.000 wooneenheden). Wij staan voor kwaliteit en gaan voor hoge
klanttevredenheid. Wij opereren regionaal, zijn realistisch en hebben een gezonde
bedrijfsvoering. Bij Elan Wonen werken 80 collega’s en heerst een informele werksfeer. Elan
Wonen geeft je de ruimte! Ruimte voor eigen initiatief, participatie, om jezelf te zijn en te
groeien binnen onze organisatie.



Een assessment en het opvragen van referenties is een onderdeel vormen van deze
sollicitatieprocedure.
Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag is onderdeel van onze
sollicitatieprocedure.
Acquisitie stellen wij niet op prijs.

