Advertentie Sr. controller
Een goede controller met coördinerend talent
Woningbedrijf Velsen (IJmuiden) zoekt

Sr. controller (36 uur per week)
Woningbedrijf Velsen is met 6.500

Over

Directeurbestuurder

huurwoningen de grootste woningcorporatie in de
gemeente Velsen. Woningbedrijf Velsen is volop in
ontwikkeling; de portefeuille wordt sterk vernieuwd.
Daarnaast ligt de uitdaging bij een efficiencyslag van de

Bedrijfsvoering

Wonen

Vastgoed

klantprocessen, de bedrijfsvoering en wendbaarder
organiseren. De afdeling bedrijfsvoering
professionaliseert mee om dit proces gedegen te

Bedrijfsvoering
(ICT)

ondersteunen.
De functie

Als sr. controller ben je verantwoordelijk

Financiën

voor het aansturen van de financiële administratie en
personeelsadministratie. Daarnaast ben je vraagbaak
voor de controllers en coördineer je

Control

controlwerkzaamheden. Daarbij verschuiven er meer
operationele taken van control naar administratie, waardoor control zich meer op de analyse en verbetering
kan richten.
Talentontwikkeling

Woningbedrijf Velsen biedt de unieke mogelijkheid voor talentvolle professionals om

zich verder te ontwikkelen in zijn/haar rol onder begeleiding van een senior controller.
De uitdaging

De uitdaging is om te ontwikkelen van uitvoering naar control werkzaamheden zodat de

medewerkers meer en complexere taken uit kunnen voeren. Dit vraagt om een goede samenwerking en
onderlinge afstemming binnen het team. De functie is geslaagd als de basis op orde is en de control
afdeling goed in haar rol zit als volwaardige sparringspartner.
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De lol zit erin dat het een brede functie is binnen een organisatie van overzichtelijke omvang

De lol

waarbij je de collega’s nog echt kent. Je krijgt veel vrijheid om het werk met je collega’s zelf te organiseren.
Je bent sparringspartner van de manager bij beleidsontwikkeling, maar levert ook zelfstandig bijdragen aan
beleidsonderwerpen als financiële sturing, treasury, personele regelingen, etc. Daarnaast sta je lekker met je
voeten in de klei.
We zoeken

Iemand met een gedegen HBO of WO opleiding in accounting en/of control, met

helikopterview en een sterke persoonlijkheid die zich kan ontwikkelen tot voortrekker op de afdeling. Dit is
een uitdagende functie en wij vragen het nodige van kandidaten. Veel daarvan komt aan op natuurlijke
talenten/aanleg en karaktereigenschappen. Kandidaten met nog beperkte werkervaring of bijvoorbeeld
ervaring in een andere branche zijn dan ook van harte welkom om te reageren.
We bieden

Een betekenisvolle baan, ruimte en vertrouwen om de functie naar jouw eigenheid in te

vullen, de kans om je te ontwikkelen als zowel inhoudsdeskundige als leidinggevende. Daarnaast een salaris
in schaal K (€ 3.836 - € 5.185, o.b.v. 36 uur per week).
Klik hier voor het functieprofiel.
Procedure

HabiTask begeleidt deze procedure. De procedure is al volgt:

•

Sollicitaties kunnen tot 9 april gestuurd worden naar info@habitask.nl.

•

HabiTask (locatie Gouda) spreekt de kandidaten. Voorafgaand aan dit proces wordt een assessment
afgenomen. De data voor deze gesprekken zijn maandag 15 april (hele dag) en dinsdag 16 april
(optioneel).

•

Op donderdag 18 april stelt HabiTask de kandidaten voor aan Woningbedrijf Velsen.

•

Op 9 mei zijn de eerste gesprekken bij Woningbedrijf Velsen (locatie IJmuiden).

•

Op 16 mei is de tweede ronde in de vorm van een praktijkopdracht.

•

Psychologische testen en een VOG maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Heb je vragen over deze vacature, bel dan naar Robert de Heer: 06-53233930.
HabiTask volgt de NVP-code en de AVG. Daarnaast krijg je als kandidaat van ons een gemotiveerde
afwijzing, mochten je niet uitgenodigd worden voor gesprek. Wat we natuurlijk wel hopen :). Je gegevens
worden, indien nodig, integraal gedeeld met de opdrachtgever, Woningbedrijf Velsen.
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