
 

Medewerker Financiën (32-36 uur) 
 

Word jij blij van uiteenlopende taken op financieel-administratief en bedrijfseconomisch gebied en het 

analyseren en verbeteren/ optimaliseren van (financiële) processen, systemen. Dan is de functie van 

medewerker Financiën vast iets voor jou! 

 

Wil jij werk dat er echt toe doet? Wonen is een eerste levensbehoefte. Het is de veilige basis van 

waaruit je je leven kunt opbouwen. Zonder ons zouden veel mensen geen (betaalbare) woning 

hebben. Ons werk gaat gepaard met een aantal grote uitdagingen. Hoe komen we uit de wooncrisis? 

Hoe gaan we de woningen verduurzamen? Wat betekent dit voor het onderhoud aan de woningen? 

Hoe zorgen we voor huisvesting van kwetsbare mensen?  

 

Voor de afdeling Financiën zijn wij op zoek naar een Medewerker Financiën (32-36 uur per week) 

 

De functie: 

 

• Het analyseren en verbeteren/optimaliseren van (financiële) processen, systemen en draagt 
bij aan de ontwikkeling van de financiële administratie met name op het gebied van verdere 
dynamisering. 

• Is verantwoordelijk voor de (fiscale) vaste activa administratie. 

• Levert een bijdrage aan de afrekening stook- en servicekosten. 

• Levert een bijdrage aan de begroting en jaarrekening waaronder het marktwaardeproces 

• Is verantwoordelijk voor diverse verantwoordingsdocumenten waaronder de dVi. 

• Levert een bijdrage aan de interne BSC-rapportage. 

• Is verantwoordelijk voor een aantal functioneel beheer taken. 
 

Je maakt onderdeel uit van een team “medewerker financiën” waarbij de taken onderling verdeeld zijn.  

 
We vragen: 

• kennis van financiële werkprocessen bij een corporatie 

• innovatie, klantgerichtheid en samenwerking zijn voor jou vanzelfsprekend. 

• Hbo-niveau met enkele jaren financieel administratieve werkervaring  

• Je kunt goed overweg met automatiseringspakketten (Office, kennis van Tobias AX is een pré) 

 

Wij bieden: 

Een functie met veel zelfstandigheid en volop opleidingsmogelijkheden en de ruimte om jezelf te 

ontwikkelen. Het salaris is conform de CAO Woondiensten schaal J (max € 5.083, = bij 36 uur). We 

bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.  

 

Woonforte is de grootste woningcorporatie in de gemeente Alphen aan den Rijn met bijna 11.000 

woningen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam en circa 115 

medewerkers.  

 

Oog voor mensen, hart voor wonen: dat is ons motto. Iedereen moet de kans krijgen op een woning 

die past bij zijn of haar leven. Daarom biedt Woonforte woningen voor mensen met een laag 

inkomen. Woonforte investeert in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid.  

 
Informatie en sollicitatie 

Meer informatie over deze functie vind je op intranet. Voor vragen kun je contact opnemen met Theo 

Herr.  

 



We ontvangen jouw sollicitatie (brief en CV) graag vóór 30 juli via deze link 

Jouw reactie wordt verwerkt door Vacaturepro. Via hen ontvang je een ontvangstbevestiging en 

overige correspondentie.  

 

Een assessment en het opvragen van referenties en een Verklaring Omtrent Gedrag maken deel uit 

van de sollicitatieprocedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. 

 

 

https://vacaturepro.nl/vacature/medewerker-financien-32-36-uur/?ref=apply&utm_source=Woonforte&utm_medium=Portal&utm_campaign=Medewerker-Financien

