
 
Binnen de Groep Concernbeheer is de functie vrijgekomen van : 
  
  

Bedrijfsleider Concernbeheer  
(fulltime, 36 uur per week) 

 
Wij stellen een ieder die meent aan onderstaande eisen te voldoen en bereid is het takenpakket 
behorende bij deze functie uit te voeren, in de gelegenheid te solliciteren. 
 
Functie-inhoud: 
Direct ressorterend onder de financieel directeur bent u onder andere verantwoordelijk voor  
 De resultaten van de afdelingen centrale administratie en incasso 
 Het zorg dragen voor een integraal en adequaat financieel - administratief beheer van de gehele 

organisatie zodat alle financiële risico’s en de actuele financiële situatie van de organisatie op elk 
gewenst moment bekend zijn middels onder andere managementrapportages 

 Het opstellen van de verschillende financiële jaarrekeningen en de periodieke financiële 
rapportages 

 Een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van Woningstichting Den Helder en 
haar deelnemingen 

 (Mede) Ontwikkelen van en uitvoering geven aan het (personeels- , opleidings- en algemeen) 
beleid voor Concernbeheer binnen de kaders van het strategisch ondernemingsbeleid. 

 
Profielschets: 
Wij zijn voor deze functie op zoek naar iemand die zelfstandig is maar ook goed kan samenwerken. 
Door uw ruime werkervaring in het vakgebied bent u in staat om buitensporigheden in een oogopslag 
te zien en te kunnen verklaren, op strategisch niveau mee te denken en pro actief te handelen. 
Vanwege de hoge schakelfrequentie in het werk beschikt u over een flexibele werkhouding.  
Verder is het van groot belang dat u klantgericht bent, zowel in- als extern, stressbestendig en integer. 
Daarnaast zijn eigenschappen als tact, bereidheid tot samenwerken en het snel eigen maken van 
kennis voor ons heel belangrijk. Naast de bovengenoemde competenties beschikt u over: 

 een HBO-diploma 
 minimaal 5 jaar actuele werkervaring op een financiele administratie bij voorkeur binnen de 

woningcorporatiebranche 
 ervaring met de CAO Woondiensten (een pré) 
 een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. 

 
Geboden wordt : 
Salarisschaal L, zijnde minimaal € 4241,- bruto per maand met een uitloop tot maximaal € 5580,- 
bruto per maand (exclusief vakantiegeld), en een ‘auto van de zaak’. 
 
Interesse?  
Uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae kunt u richten aan:  
Woningstichting Den Helder, t.a.v. mevrouw A. de Lange, Postbus 90, 1780 AB te Den Helder of (bij 
voorkeur) mailen naar het volgende adres:  adlange@wsdh.nl. 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de heer P.F. Kramer, telefoonnummer 0223-677669 of mailen 
naar pkramer@wsdh.nl. 
 


