
WVH Wonen is per direct op zoek naar een senior medewerker Financiën.  
 
 

SENIOR MEDEWERKER FINANCIËN 
Functieomschrijving 
Bij de afdeling Financiën en Control vinden alle financiële activiteiten plaats. De afdeling bestaat uit 
een vijftal medewerkers.  
 
De afdeling Financiën en Control  is een belangrijke pijler voor de huidige en toekomstige koers van 
WVH. Naast het juist registreren, bewaken en rapporteren van financiële en bedrijfsmatige informatie 
zijn meesturen en gevraagd en ongevraagd financieel adviseren belangrijke functies van deze 
afdeling.  
Het team bestaat uit vier betrokken professionals, aangestuurd door de manager Financiën en 
Control. 
 
Wij hebben een boeiende en veelzijdige functie vacant waarvan de verantwoordelijkheden in 
hoofdzaak zijn: verslaglegging, budgettering en het opstellen van management-rapportages, het 
optimaliseren van (financiële) bedrijfsprocessen.  
 
De werkzaamheden op ICT-gebied zijn inmiddels uitbesteed, de senior medewerker is nog wel het 
aanspreekpunt voor wat betreft kwaliteits- en evaluatie vraagstukken. Daarnaast hebben wij bij 
Finance en Control met ingang van 2017 een tweede senior medewerker in dienst genomen met als 
hoofdtaak het inrichten van de AO/IC-functie.    
 
Wij vragen 
Je beschikt over aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau in een financieel economische richting. 
Ervaring in de corporatiebranche op financieel-economisch gebied. Kennis van NCCW en FMP.  
Affiniteit met ICT-vraagstukken. Gerichte recente aantoonbare werkervaring: minimaal 3-5 jaar.  
De volgende competenties zijn bij jou goed ontwikkeld: Analytisch vermogen, Planmatig werken, 
Accuratesse, Samenwerken en  Adviseren. 
 
Wij bieden 
Schaal J cao / full-time / Jaarcontract bij start 
Wij bieden een uitdagende functie in onze flexibele en klantgerichte organisatie met vrijheid in een 
prettige werksfeer.  Werken bij ons betekent werken aan een organisatie waarin samenwerken en 
ontwikkelen essentieel is. We besteden veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling.  
 
Over Woningbouwvereniging Hoek van Holland 
Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft in Hoek van Holland een goed onderhouden 
en aantrekkelijk woningbezit van ruim 2000 woningen. Dit is bijna de helft van alle woningen in het 
dorp. We werken met ongeveer 20 medewerkers. Een aantal activiteiten besteden we uit aan door ons 
gekozen betrokken partners Het dagelijks onderhoud is bijvoorbeeld uitbesteed. 
WVH is dé sociale huisvester in Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving. De 
corporatie zorgt voor goede, eenvoudige en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen 
die willen wonen in Hoek van Holland. Haar grootste maatschappelijke bijdrage is het beschikbaar 
hebben en houden van deze woningen. WVH zet zich – samen met partners - in voor een fijne 
woonomgeving. Gewoon goed wonen!  
WVH staat voor veel uitdagingen. We moeten ons aanpassen aan de scherpere kaders van nieuwe 
wet en regelgeving. Onze financiële ruimte is beperkter door de verhuurder- en saneringsheffingen. 
Huurders zijn mondiger, kritischer en veeleisender. De externe omgeving verlangt steeds meer van 
ons en is ook kritisch.  
De organisatiestructuur is per 1 januari 2016 opgebouwd rond het Drie Kamer Model: afdeling Wonen, 
afdeling Vastgoed en de afdeling Financiën en Control. Ter ondersteuning is er een beperkte 
stafafdeling.  
 
Contact 
 

Wij ontvangen graag jouw schriftelijke motivatie en CV via het mailadres c.boers@wvhwonen.nl.  
(t.a.v. Cécile Boers) 
Je ontvangt per mail een bevestiging. 

mailto:c.boers@wvhwonen.nl


Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw drs. Stephanie Dransfeld, manager 
Financiën en Control, via telefoonnummer 0174-38 99 40 of 06-55 85 87 81 
 
Een assessment en een referentie-onderzoek (uiteraard na toestemming) kunnen voor 
aanstelling onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.  
 
 


