Volkshuisvesting zoekt een
Financial Controller
(voor 36 uur per week)

Bij de afdeling Financiën & Control zoeken we een nieuwe collega die ons huidige team gaat versterken. Er liggen
mooie uitdagingen op verschillende gebieden. Hiervoor zijn we op zoek naar een pro actieve, enthousiaste
Financial Controller. De Financial Controller legt verantwoording af aan de manager Financiën & Control.

Wat houdt de functie in?

Volkshuisvesting gaat de komende jaren aanzienlijk investeren in nieuwbouw, duurzaamheid en renovaties. Als
Financial Controller ga je een belangrijke rol leveren aan het ondersteunen van projectleiders Vastgoed op het
gebied van investeringsanalyses en de daarbij gebruikte tools.
Je bent de verbindende factor in het administratieve proces en schakelt makkelijk tussen verschillende afdelingen.
Je bent de spin in het web ten aanzien van het opstellen van onze externe verantwoordingen en draagt samen
met administrateurs en controllers zorg voor het efficiënt, tijdig en juist opstellen van onze management
rapportages.
Als innovatieve ‘kartrekker” van het administratieve proces lever je een aandeel in het uitvoeren en verbeteren
van het administratieve proces. Op navolgbare wijze transformeer je gegevens uit de processen naar voor het
management bruikbare informatie.
Je bent de verbindende factor voor de genoemde diverse gebieden en schakelt hierbij makkelijk tussen
verschillende abstractieniveaus. Je hebt een brede scope en interesse in het grotere geheel van de organisatie.

Wat verwachten wij van jou?

We zoeken een ambitieuze Financial Controller die de verbinding is tussen de administratieve processen en de
sturing- en verantwoordinginformatie. Je hebt analytisch en cijfermatig inzicht. Je neemt de verantwoordelijkheid
voor de aan jou toevertrouwde projecten en rapportages. Je bent in staat om je zowel mondeling als schriftelijk
goed uit te drukken.
Beschik je over een afgeronde HBO+ opleiding in een bedrijfseconomische richting en heb je ruime ervaring met
het opstellen van rapportages en jaarrekeningen bijvoorbeeld in de accountancy? Vind je het een uitdaging om
samen met een deskundig team een bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van de afdeling? Vind
je het een uitdaging om een belangrijke bijdrage te leveren aan investeringsanalyses en het financieel in goede
banen te leiden van onze projecten ? Ben je tactvol, integer en initiatiefrijk? Dan ben jij wellicht de kandidaat die
wij zoeken.

Wat bieden wij jou?

We bieden je een functie aan in een veranderende, informele organisatie met een prima werksfeer en een
prettige werkomgeving. Je salaris is conform de CAO Woondiensten en is afhankelijk van opleiding en

ervaring.

De functie is ingedeeld in salarisschaal I (minimaal € 3.263,00, maximaal € 4.531,00 bruto per maand op fulltime
basis). Wij bieden verder prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden (bijvoorbeeld 4 x
9 uur) en opleidingsfaciliteiten. We bieden een goede parkeergelegenheid en zijn gevestigd in de binnenstad van
Arnhem. Je krijgt een laptop van de zaak en we ondersteunen je in de thuiswerkplek. Ook na coronatijd is
thuiswerken mogelijk. Kijk voor meer informatie over Volkshuisvesting Arnhem op www.volkshuisvesting.nl

Is de functie jou op het lijf geschreven?

Je kunt je schriftelijke interesse kenbaar maken door een sollicitatie met curriculum vitae te mailen aan
ikwileenbaan@volkshuisvesting.nl t.a.v. Annelies van Doesburg. De reactietermijn sluit op 7 maart 2021.
De eerste gesprekken vinden plaats op 12 maart en de tweede gesprekken op 22 maart.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Henk Francissen, Interim Manager
Financiën & Control tel: 06 – 20 95 78 56.

