
 
 

Medewerker Bedrijfsadministratie (28-32 uur) 
 

Zorg jij ervoor dat onze huuradministratie op rolletjes loopt? Ben jij zorgvuldig, flexibel, houd 

je van cijfers en kun je goed plannen en organiseren?  

Dan is onze functie van medewerker bedrijfsadministratie iets voor jou! 

 

Als medewerker Bedrijfsadministratie verzorg je de huuradministratie. Zo verwerk je huurprijs-

wijzigingen en verzorg je de prolongatie en jaarlijkse huurverhoging. Verder verzorg je het 

administratieve proces rond huurincasso en lever je een bijdrage aan het boeken van betalingen, de 

afrekening stook- en servicekosten en je vervult de andere financieel-administratieve taken. Deze 

taken verdeel je onderling met je collega’s van de afdeling Financiën. Dit zijn 10 collega’s.  

 

Wij vragen. 

•  MBO+ werk- en denkniveau en al enige financieel administratieve werkervaring of net 

afgestudeerd  

•           Boekhoudkundige kennis (bijvoorbeeld PDB) 

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

•           Klantgerichtheid en samenwerking zijn voor jou vanzelfsprekend 

•           Je bent zorgvuldig, flexibel, en sterk in plannen en organiseren  

 

Wij bieden: 

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

ontwikkelen. 

Het salaris is volgens CAO Woondiensten schaal F (max € 3.259, - bij 36 uur).  

We bieden je een jaarcontract dat we na gebleken geschiktheid omzetten in een vast dienstverband.  

 

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) 

 

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?  

 

Meer informatie 

Neem dan contact op met Theo Herr, manager Financiën. Je kunt contact met hem opnemen door via 

e-mail een telefonische afspraak te maken.  

Meer informatie over ons werk vind je op onze website. 

 

Interesse? 

Dan ontvangen we jouw sollicitatie (brief en CV) graag via sollicitatie@woonforte.nl. 
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