
 

 

 
 

Financieel medewerker 
 
 
 

Ben jij een allround financieel medewerker met 
liefde voor cijfers, financiën en overzicht, en zoek je 
een nieuwe uitdaging? Dan komen wij graag met jou 
in contact! 

Wie zijn wij? 
Wonen Wateringen is een woningcorporatie met ruim 2600 woningen 
in Westland en 24 medewerkers. We zijn tot veel in staat en financieel 
gezond. Met elkaar zetten wij ons in voor betaalbare woningen in een 
duurzame, fijne en veilige leefomgeving. 
 
Wat ga je doen? 
In een team met vier andere collega’s ben je -in grote lijnen-  
verantwoordelijk voor de debiteuren- en crediteuren administratie, het 
administratief verwerken van de verschillende dagboeken en het 
voeren van het betalingsverkeer.  
Je stemt regelmatig af met collega’s van andere afdelingen en levert je 
bijdragen aan periodieke en ad hoc rapportages. Binnen het team heeft 
ieder zijn/haar verantwoordelijkheden maar voor elkaar inspringen is 
geen probleem. 



 

 

 
Wat breng je mee? 
Een afgeronde MBO-opleiding op boekhoudkundig gebied en een paar 
jaar ervaring in een soortgelijke functie.  
Kennis van en ervaring met automatiseringspakketten als Windows 
Office en boekhoudprogramma’s.  
Je bent analytisch, initiatiefrijk en digitaal vaardig. Een behoorlijke 
dosis humor wordt ook erg op prijs gesteld.  
 
Wat mag je van ons verwachten? 
We bieden een veelzijdige baan met ruimte voor eigen ideeën.  
Bij Wonen Wateringen werken, is werken in een open organisatie met 
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Wonen Wateringen valt 
onder de CAO Woondiensten en pensioenfonds SPW. De functie is voor 
32-36 uur per week en is ingeschaald in schaal G of H (afhankelijk van 
jouw ervaring).  
Een laptop en telefoon worden door ons beschikbaar gesteld. 
Je krijgt eerst een contract voor een jaar, met zicht op een vast 
contract. 
 
Spreekt het je aan bij ons te komen werken? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar vacature@wonenwateringen.nl 
en wie weet verwelkomen we je binnenkort in ons team! 
 
Wil je eerst meer weten over de functie? 
Neem dan contact op met Astrid Suijker (06-82942567) of Irma 
Hoogelander (06-82947735). 
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