
 
Financial Controller  

Twello, 36 uur 
 

Ben je pro-actief, analytisch, heb je een sterk cijfermatig inzicht en beschik je over een helicopterview? Dan 

ben jij wellicht de persoon naar wie IJsseldal Wonen op zoek is. 

Wie zoeken wij? 

De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor financiën en automatisering. Voor het cluster Financiën 

en Verslaglegging zoeken wij een analytisch sterke, positief kritische en communicatief vaardige Financial 

Controller. 

Als Financial Controller adviseer en ondersteun je het management bij de implementatie en uitvoering van 

het financieel beleid ten aanzien van begroting, jaarrekening, rapportages, treasury, fiscaliteiten, 

projectadministratie en projecten. In deze rol heb je een breed takenpakket wat maakt dat het een 

veelzijdige functie is met hierin veel diepgang. 

Werkzaamheden: 

- Bewaken van de voortgang van de planning & control cyclus waaronder opstellen (meerjaren-) 

begroting, jaarrekening en externe verslaglegging richting toezichthouder; 

- Opstellen, optimaliseren, analyseren en beoordelen van periodieke (financiële) 

managementrapportages / stuurinformatie, in kaart brengen en prioriteren van risico’s en het doen van 

voorstellen ter verbetering; 

- Opstellen liquiditeitenplanning en mede opstellen van het treasury jaarplan; 

- Verzorgen aangifte VPB; 

- Verzorgen / beheren en verbeteren van de inrichting van de projectadministratie en financiële 

processen, voortdurende afstemming met de afdeling Administratie; 

- Zorgdragen voor de uitvoering van delen van het controleplan; 

- Signaleren / op de hoogte blijven van (externe) ontwikkelingen in de branche, vertalen van nieuwe wet- 

en regelgeving naar de impact op bedrijfsvoering; 

- Beheert de verzekeringsportefeuille; 

- Deelname aan projecten; 

- Rapporteert aan de Manager Bedrijfsvoering. 

Profiel 

- In het bezit van een afgeronde HBO of WO opleiding, richting Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde of 

Accountancy, aangevuld met; 

- Minimaal 2 – 5 jaren relevante werkervaring m.b.t. (financial / business) controlling; 

- Betrokkenheid met de missie en kernwaarden van IJsseldal Wonen; 

- Goede automatiseringsaffiniteit: uitstekende kennis van Excel, kennis van / ervaring met ERP is een 

pré; 

- Je bent in staat verbanden / trends en onderliggende bepalende factoren in cijfermateriaal te doorzien 

en op basis van beschikbare informatie tot realistische beoordelingen en keuzes te komen; 

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent goed in staat om de verbinding te 

leggen zowel binnen de afdeling als de rest van de organisatie en neemt gevraagd en ongevraagd het 

initiatief; 

- Overige competenties: analytisch, sterk cijfermatig inzicht, helikopterview, sterk in plannen en 

organiseren, accuraat, organisatiesensitiviteit, samenwerkingsgericht en hands on. 

 

 

 

 

 



 
Wat bieden wij? 

IJsseldal Wonen biedt jou een uitdagende en veelzijdige functie in een maatschappelijk betrokken 

organisatie die te maken heeft met een sterk veranderende omgeving met hierbij volop ruimte voor eigen 

initiatief en verdere ontwikkeling. Het kantoor van IJsseldal Wonen is gevestigd in Twello. 

De functie betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week (met de mogelijkheid jouw uren flexibel in 

te delen) met een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO Woondiensten. Geboden 

wordt een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling. 

Over Ons 

Wij zijn IJsseldal Wonen. Met een compacte groep betrokken medewerkers zetten wij ons in om mensen 

met een bescheiden inkomen een woning aan te kunnen bieden in de gemeenten Voorst en Lochem. 

Prettig en betaalbaar wonen in een huis dat de huurder zijn thuis noemt. Onze kernwaarden zijn 

verantwoordelijk, ondernemend en zelfstandig. Dat zien we terug in ons werk en hoe we met elkaar 

omgaan. Als medewerker voel je je verantwoordelijk voor je eigen bijdrage. Je krijgt veel ruimte om 

zelfstandig te handelen zodat je onze huurders en het maatschappelijk werkveld het beste van dienst kunt 

zijn. 

Herken jij jezelf in deze vacature? 

Ben jij toe zijn aan een volgende carrièrestap, spreekt jou de functie en bijbehorend takenpakket aan en wil 

jij het team van IJsseldal Wonen komen versterken? Mail dan je sollicitatiebrief en CV vóór 11 oktober a.s. 

naar Harry Dreeyers, manager Bedrijfsvoering - h.dreeyers@ijsseldalwonen.nl -. Je kunt bij hem ook 

terecht voor meer informatie over de functie, 06 22 77 97 50. 
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