
Wil jij graag werken bij een bedrijf waar de mensen 
trots zijn op het product wat zij aanbieden?  
Een bedrijf dat een prominente rol speelt in, bij 
voorkeur, jouw stad en waar jij ook een groot 
aandeel in die rol hebt? Een bedrijf met een grote 

maatschappelijke verantwoording en een die druk 
bezig is met verduurzaming? Wil je graag werken  
in een team met een no-nonsense mentaliteit waar 
men op elkaar kan bouwen? Een bedrijf waar je  
ook nog voldoende baanzekerheid hebt wanneer  

de economie eens tegen zit, een met een goede 
CAO en pensioenvoorwaarden? 
Reageer dan direct op één van de volgende 
vacatures binnen ons bedrijf Helder Vastgoed BV, 
onderdeel van Woningstichting Den Helder.

Hoofd Centrale Administratie  
& Incasso m/v  36 uur per week

Business Controller m/v 
36 uur per week

Het Hoofd Centrale Administratie en Incasso draagt zorg voor een integraal en adequaat 
financieel - administratief beheer van de gehele organisatie. Hij levert daarmee een bijdrage aan 
het realiseren van de doelstellingen van Woningstichting Den Helder, Helder Vastgoed BV en 
haar deelnemingen. Daarbij is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid voor 
Concernbeheer binnen de kaders van het strategisch ondernemingsbeleid.

Direct rapporterend aan de financieel directeur bent u onder andere verantwoordelijk voor:

Functie-inhoud:
• De resultaten van de afdelingen centrale administratie en incasso. 
•  Het ontwikkelen van en uitvoering geven aan het (personeels- , opleidings- en algemeen-) 

beleid voor de centrale administratie en incasso binnen de groep Concernbeheer en dat  
binnen de kaders van het strategisch ondernemingsbeleid. U geeft hierbij leiding aan ongeveer 
10 medewerkers.

•  Het extern vertegenwoordigen van Woningstichting Den Helder, Helder Vastgoed BV en haar 
deelnemingen op het eigen beleidsterrein.

•  Het op adequate wijze leiding geven zodanig dat voldaan wordt aan de jaarlijkse 
resultaatafspraken ten aanzien van onder andere:

•  Tevredenheid in- en externe klanten
•  Tevredenheid medewerkers
•  Kwaliteit van de administratie

Functie-eisen:
•  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, inlveningsvermogen en 

het snel eigen maken van kennis voor ons heel belangrijk. Naast de bovengenoemde 
competenties beschikt u over:

•  Een HBO-diploma op economisch-financieel gebied
•  Minimaal 10 jaar actuele werkervaring op een financiele administratie bij voorkeur binnen de 

woningcorporatiebranche met leidinggevende ervaring van minimaal 3 jaar.
•  Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.

Geboden wordt:
Salarisschaal L, zijnde minimaal € 4138,- bruto per maand met een uitloop tot maximaal 
€ 5747,- bruto per maand (exclusief vakantiegeld). 
Een assessment kan tot de procedure behoren.

Binnen de Groep Concernbeheer is de functie vrijgekomen van: Binnen onze Stafafdeling zijn wij ter vervanging op zoek naar:

De Business Controller is verantwoordelijk voor de input en advies richting Raad van 
Commissarissen, directie en MT gericht op het nemen van strategische besluiten en het 
optimaliseren van de structuur van de organisatie (TI en onderliggende BV’s). De Business 
Controller heeft een toekomstgerichte blik, het vermogen om vakkennis over te brengen op 
anderen en het overtuigen van directie en management op gepaste wijze met feiten en 
argumenten. Het risicomanagement vormt daarbij een rode draad. 

Direct rapporterend aan de directie bent u verantwoordelijk voor:

Functieinhoud:
Resultaatgebied Business Controller
•  Kritisch toezichthoudende taak naar directie en MT met als doel de integriteit van de 

organisatie te waarborgen
•  Informatie en signaleringsfunctie naar Raad van Commissarissen – door rapportage 

risicoanalyse en commissielid audit commissie 
•  Verantwoordelijk voor betrouwbare strategische rapportages zoals businesscases en 

bedrijfseconomische analyses 
•  Nauwkeurig bijhouden van landelijke ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving na.
Resultaatgebied Interne Controle
• Opstellen en actueel houden van intern controleplan
• Zorgen voor uitvoering van intern controleplan
• Optimalisatie van de procedures en AO/IC inclusief de projectbewaking en contractbeheer;
Resultaatgebied Risicomanagement
•  Beheersen en inzichtelijk maken van de risico’s van de gehele organisatie zowel op strategisch 

als op operationeel niveau
•  Beheersen en inzichtelijk maken van de risico’s van projectontwikkeling door middel van 

voortgangsrapportages 
•  Opstellen van risicoanalyses en rapportages voor de totale projectenportefeuille 
•  Inrichten van en toezicht houden op de financiële -en projectadministratie en de voortgang 

bewaken.

Functie-eisen:
• HBO/WO diploma op economisch/financieel gebied
• Kennis van de volkshuisvesting is een pré
• Een klantgerichte instelling
• U bent pragmatisch en doortastend, communicatief sterk en sociaal vaardig
• U heeft enkele jaren werkervaring op bedrijfseconomisch gebied
• Creativiteit en innovatie
• Strategisch denken 

Geboden wordt:
Salarisschaal L, zijnde minimaal € 4138,- bruto per maand met een uitloop tot maximaal 
€ 5747,- bruto per maand (exclusief vakantiegeld).
Een assessment kan tot de procedure behoren.

Interesse in een van beide functies?
Uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae kunt u tot en met zondag 26 augustus 2018 richten aan: Helder Vastgoed BV, t.a.v Mevrouw A. de Lange, afdeling P&O, Postbus 90 1780 AB te Den Helder 
Of (bij voorkeur) e- mailen naar het volgende adres: adlange@wsdh.nl.  Voor eventuele vragen kunt u terecht bij mevrouw D.M. Kok , telefoonnummer 0223-677772 of mailen naar dkok@wsdh.nl. 
Meer informatie over ons bedrijf kunt u vinden via www.heldervastgoed.nl.


