
 

 

manager bedrijfsvoering  
(32-36 uur) 

 
 
Hebben planning & control, financieel management en 
treasury voor jou geen geheimen? Combineer jij 
operatie en helicopterview met een prettige en 
coachende stijl van leidinggeven? Dan komen wij graag 
met jou in gesprek! 
 
Wie zijn wij 
Wonen Wateringen is een kleine, daadkrachtige woningcorporatie in de 
gemeente Westland; onderdeel van woningmarktregio Haaglanden. Met 
ongeveer 2200 vhe’s, een omvang die naar verwachting zal toenemen, 
vervullen we een belangrijke rol in het behoud van vitale kernen in 
Westland, een gemeente waar dorps wonen centraal staat. Wij zijn er als 
lokale corporatie vooral om mensen te helpen als zij niet zelf in hun 
woonbehoefte kunnen voorzien.  
 
Wat ga je doen 
Als meewerkend leidinggevende geef je sturing aan de afdeling 
Bedrijfsvoering die bestaat uit vier medewerkers. Tot jouw 
resultaatgebieden horen planning & control, treasury, AO/IC, financiële 
administratie, verantwoording en proces- en informatiemanagement.  
Je bent tevens verantwoordelijk voor het borgen van risico’s die invloed 
hebben op de continuïteit en vermogenspositie.  
Met jouw verbindende stijl van leidinggeven creëer je een hecht team dat 
met vertrouwen resultaten boekt.  



 

Wie ben jij 
Je hebt een duidelijke visie op de bedrijfsvoering. Je bent in staat samen 
met je team veranderingen door te voeren. Je bent iemand die van nature 
zoekt naar mogelijkheden om een efficiëntieslag te maken. Met de 
bestuurder en de manager wonen & vastgoedbeheer vorm je het MT. 
Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, het 
maatschappelijk en financieel presteren van de organisatie, de 
organisatieontwikkeling, de kwaliteit van dienstverlening en het imago van 
Wonen Wateringen. Het spreekt je aan te werken bij een kleine organisatie 
die vraagt om een hands-on mentaliteit. 
 
Wat breng je mee 

• Een afgeronde opleiding op HBO+/WO niveau, Accountancy, 
Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde (met financieel profiel). 

• Ervaring binnen de corporatiesector. 

• Kennis van en ervaring met planning & control, risicomanagement, 
proces- en informatiemanagement, treasury en verslaglegging en 
verantwoording. 

• Analytisch vermogen 

• Ervaring met leidinggeven aan een klein team. 

• Kennis van inkoop en ICT is een pré. 
 

Wat mag je van ons verwachten 
Wonen Wateringen biedt een uitdagende en brede functie in een kleine 
organisatie met korte lijnen. Je hebt veel verantwoordelijkheid en invloed 
en kunt echt een verschil maken. De functie is voor 32-36 uur per week en is 
ingedeeld in schaal L volgens de Cao Woondiensten (bruto salaris van 
maximaal € 5747,- bij 36 uur en afhankelijk van kennis en ervaring), daarbij 
heeft Wonen Wateringen een prima pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
 



 

Interesse?  
Spreekt het functieprofiel je aan en voldoe je aan de functie-eisen, dan 
nodigen wij je van harte uit te solliciteren. Wij ontvangen dan graag vóór  
20 augustus 2019 een cv en motivatie via vacature@wonenwateringen.nl. 
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Ferry van 
der Pal, bestuurder, telefoonnummer 0174 – 29 36 50. Op de website van 
Wonen Wateringen (www.wonenwateringen.nl) vind je meer informatie 
over de organisatie.  
 
De selectiegesprekken zijn gepland op 2 september en 5 september. Een 
assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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